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รำยละเอียดเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญชีผลติภณัฑใ์นตลำดทุน 

เอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชี 
 

บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย ์  
บัญชี 

Derivatives บัญชี 
Cash 

Balance 

บัญชี 
Cash 

Account 

บัญชี 
Credit 

Balance 

บัญชี 
Offshore  

ค ำขอเปิดบัญช ีและสัญญำ 
1. เอกสารค าขอเปิดบญัชี (ประกอบดว้ย ขอ้มลูลกูคา้ แบบประเมินความ

เหมาะสมในการลงทนุ การจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล และแบบแจง้สถานะ
ความเป็นบุคคลอเมรกินั/ไม่เป็นบคุคลอเมรกินั) 

* * * * * 

2. สญัญาแตง่ตัง้นายหนา้เพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัย์ * * * *  
3.  สญัญากูยื้มเงินเพ่ือซือ้หลกัทรพัย ์      
4. ขอ้ชีแ้จงส าหรบัการกูยื้มเงินเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัย์      
5. บนัทกึขอ้ตกลงเพิ่มเตมิ การเป็นนายหนา้เพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ      
6.  สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนเพ่ือซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้      
7.  เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเส่ียงเก่ียวกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

ฟิวเจอรส์สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ออปชั่นในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้      

8. W-9 หรือ W-8BEN * * * * * 
9. หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก (ATS)      
10. ช าระคา่อากรแสตมป์ส าหรบัวงเงินบญัชีมารจ์ิน้      
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญชี (กรุณาเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้งพรอ้มทัง้ระบ ุ"ส  าหรบัเปิดบญัชีกบั บล.กสิกรไทยฯ" ทกุฉบบั) 
1. หลกัฐานแสดงตน      

(1) บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ * * * * * 
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ดา้นหนา้และดา้นหลงั) จ านวน 1 ฉบบั * * * * * 
(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (เฉพาะดา้นหนา้) เพ่ือสมคัรบรกิาร ATS 

จ านวน 1 ฉบบั 
     

(4) ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ จ านวน 1 ฉบบั (กรณีท่ีช่ือ-
นามสกลุท่ีปรากฎในเอกสารหลกัฐานไม่ตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชน)  * * * * * 

2. ส าเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากท่ีใชใ้นการรบัเงินปันผล และรบัเงินท่ีถอนจาก
บญัชีจ านวน 1 ฉบบั * * * * * 

3. ส าเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝาก เพ่ือสมคัรบรกิาร ATS จ านวน 1 ฉบบั      
4. ส าเนาหลกัฐานทางการเงิน อาทเิช่น  
 ส าเนาบญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีฝากประจ ายอ้นหลงั 3 เดือนล่าสดุ  
 ใบแสดงยอดหลกัทรพัย/์กองทนุในบญัชีเดือนล่าสดุ 
 สลิปเงินเดือนล่าสดุ 
 หลกัฐานทางการเงินอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ครบก าหนดอาย ุเช่น ตราสารหนี้

พนัธบตัรรฐับาล สลากออมสิน เป็นตน้ 

 * *  * 

5. บรษิัทอาจพิจารณาขอเอกสารหลกัฐานประกอบการเปิดบญัชีเพิ่มเตมิ (ถา้มี)      
กรณีมีผู้รับมอบอ ำนำจ  
1. หนงัสือมอบอ านาจลงนามโดยลูกคา้และผูร้บัมอบอ านาจ * * *   
2. ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน(เฉพาะดา้นหนา้)(กรณีคนไทย)/หนงัสือเดนิทาง

(Passport) (กรณีคนต่างชาต)ิของผูร้บัมอบอ านาจ * * *   

3. เอกสาร KYC ของผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มการด์ลายเซน็ผูร้บัมอบอ านาจ * * *   
4. ช  าระคา่อากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผูร้บัมอบอ านาจ 1 ราย * * *   

 

หมายเหต ุ* กรณีทา่นเปิดบญัชีหลายประเภท ทา่นสามารถยื่นเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเพียง 1 ชดุ 
สแกน เพื่อเปิดบัญชหุีน้ 
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ข้อแนะน ำเพิ่มเติม 
 กรุณากรอกรายละเอียดในเอกสารค าขอเปิดบัญชี พรอ้มทัง้ยื่นเอกสาร/หลกัฐานประกอบการเปิดบัญชีใหค้รบถ้วน เพื่อใหก้าร

ด าเนินการพิจารณาอนุมตัิเปิดบญัชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากขอ้มูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
ด าเนินการพิจารณาการเปิดบญัชีจนกวา่จะครบถว้น 

 โปรดลงลายมือช่ือในเอกสารใหต้รงกนัทัง้ชดุ ทัง้ในชดุเอกสารค าขอเปิดบญัชีและเอกสารที่ยื่นประกอบ 
 บญัชีเงินฝากธนาคารที่ใชส้  าหรบัตดับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) รบัเงินปันผล และรบัเงินที่ถอนจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์ตอ้งเป็นช่ือ

เดียวกนักบัท่ีใชเ้ปิดบญัชีกบับรษัิท และไมเ่ป็นบญัชีรว่ม 

การขอใชบ้ริการหกับญัชีเงินฝาก (ATS) จะมีผลไดป้ระมาณ 2-4 สปัดาห ์(ขึน้อยู่กับธนาคาร) นบัจากวนัที่แจง้ความประสงคก์ับบริษัท  
โดยในระหวา่งที่รอผลอนมุตัิจากธนาคาร บริษัทจะรบัคา่ซือ้ดว้ยวิธีการรบัเช็คหรอืน าเงินเขา้บญัชี (ส าหรบัค่าขายบริษัทจะด าเนินการเขา้
บญัชีใหท้า่น) จนกวา่จะใชบ้รกิารดงักลา่วได ้โดยบรษัิทจะแจง้วนัท่ีเริม่มีผลหกับญัชีใหท้า่นทราบภายหลงั 

พนักงำน ต้องด ำเนินกำรดังนี ้
 Dip Chip บตัรประจ าตวัประชาชนโดยใชเ้ครือ่งอา่นบตัร (smart card reader) และ 
 ตรวจสอบขอ้มลูของลกูคา้กบัผูอ้อกหลกัฐาน (DOPA) พรอ้มแนบหลกัฐานการตรวจสอบ DOPA 
หมำยเหตุ: 
(1) กรณีไม่สามารถ Dip Chip ได้ เนื่องจากบัตรประจ าตัวประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่มีชิพ หรือชิพในบัตรช ารุด ให้ขอเอกสารเพิ่มเติม  

อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้
 ล าดบัแรก ขอหลกัฐานท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการและมีรูปถ่าย  

(1) ใบอนญุาตขบัรถ หรอื (2) บตัรขา้ราชการ หรอื (3) บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอื 
(4) บตัรพนกังานองคก์รของรฐั หรอื (5) บตัรสวสัดิการแหง่รฐั หรอื (6) หนงัสอืเดินทาง (Passport) หรอื 
(7) เอกสารอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการและมีรูปถ่าย 

 กรณีลกูคา้ไมม่ีหลกัฐานล าดบัแรก ขอหลกัฐานล าดบัท่ีสอง ที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ 
(1) ทะเบียนบา้น หรอื (2) เอกสารอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ 

(2) ลกูคา้ประเภท ผูล้งทนุรายใหญ่1 โปรดด าเนินการดงันี ้
 ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง Dip Chip 
 ด าเนินการตรวจสอบ DOPA 
 ตอ้งแนบหลกัฐานแสดงการเป็นผูล้งทนุรายใหญ่ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส า เนา เอกสารแสดง เ งินลงทุนในหลักทรัพย์ และ /หรือสัญญาซื ้ อขายล่ว งหน้า  และ /หรือหน่วยลงทุน จาก 
บรษัิทหลกัทรพัย/์บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเดือนลา่สดุ หรอื 

(2) ส าเนา slip เงินเดือน เดือนลา่สดุ หรอื 
(3) ส าเนาหลกัฐานการเป็นลกูคา้ HN ของธนาคารกสกิรไทยเดือนลา่สดุ หรอื 
(4) ส าเนา bank statement เดือนลา่สดุ หรอื 
(5) ส าเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงทรพัยส์ินหรือฐานะความมั่งคั่งจากแหลง่ขอ้มลูที่น่าเช่ือถือ เช่น ขอ้มลูการถือหุน้จากเว็บไซตข์อง

ตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
** กรณีไม่สำมำรถ Dip Chip / ลูกค้ำเป็นผู้ลงทุนรำยใหญ่ พนักงำนต้องกรอกรำยละเอียดในแบบค ำขอยกเว้น 
กำรด ำเนินกำร Dip Chip / NFC **

                                                 
1 ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หมายถึง บคุคลธรรมดาซึง่นบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้
 มีสินทรพัยส์ทุธิตัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไป ทัง้นี ้สินทรพัยด์งักลา่วไมน่บัรวมมลูค่าอสงัหาริมทรพัยซ์ึง่ใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 
 มีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 4 ลา้นบาทขึน้ไป 
 มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝากแลว้มีเงินลงทนุในทรพัยส์ินดงักลา่วตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป 
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ปรบัปรุงลา่สดุ เดือนพฤษภาคม 2563 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศไทย ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้และตระหนกัถึงการไดร้บัความไวว้างใจจากท่านที่ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของ
บรษัิท บรษัิทเขา้ใจดีวา่ทา่นตอ้งการความปลอดภยัในการท าธุรกรรมและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

ดงันัน้ บริษัทจึงใหค้วามส าคญัดา้นการเคารพสิทธิในความเป็นสว่นตวัของท่านและการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑต์่างๆ ในการด าเนินงานของบริษัทดว้ยมาตรการที่เขม้งวดในการรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบคุคล เพื่อใหท้่านไดม้ั่นใจว่า ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่บริษัทไดร้บัจะถูกน าไปใชต้รงตามความตอ้งการของ
ทา่นและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

1. นโยบำยฉบับนี้มีขึน้เพื่ออะไร 

นโยบายฉบบันีใ้ชเ้พื่อแจง้ใหท้า่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถึงวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช ้และ/
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนสทิธิตามกฎหมายของทา่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้ำงที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ขอ้มลูที่ท าใหส้ามารถระบตุวัตนของทา่นได ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ไดแ้ก่ 

2.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านใหไ้วแ้ก่บริษัทโดยตรง หรือมีอยู่กบับริษัททัง้ที่เกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ ติดต่อ 
เยี่ยมชม คน้หา ผา่นช่องทางออนไลน ์สาขา เว็บไซต ์KS Customer Service ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย หรอืช่องทางอื่นใด 

2.1.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหลง่อื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรฐั กลุม่ธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกสิกรไทย สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ และผู้ใหบ้ริการขอ้มูล เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายก าหนด เวน้แต่บริษัทมีความจ าเป็นตามกรณีที่
กฎหมายอนญุาต 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

 ขอ้มูลส่วนตัว เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง 
การศกึษา การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท ์รูปถ่าย ทะเบียนบา้น และขอ้มลูประจ าตวัอื่น ๆ  

 ขอ้มลูการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศยั สถานที่ท  างาน หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ไอดีไลน ์หมายเลขโทรสาร และรหสัประจ าตวั
ส าหรบัการติดตอ่สือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ  

 ขอ้มลูทางการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี จ านวนเงินวางเป็นหลกัประกนั ดอกเบีย้ รายการทรพัยส์นิ  
สนิทรพัยห์มนุเวียน รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ตลอดจนขอ้มลูการช าระเงิน และขอ้มลูการสมคัรใชบ้รกิารและผลติภณัฑ์ 

 ขอ้มลูการท าธุรกรรมและประเภทของผลติภณัฑ ์(เช่น หลกัทรพัย ์ตราสารอนพุนัธ)์ ราคาและปรมิาณ หมายเลขค าสั่งซือ้
ขาย หมายเลขนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ขอ้มลูการซือ้ขายและยอดคงเหลือ ประวตัิการช าระเงินและการท าธุรกรรมที่
เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยข์องท่าน หนีส้ิน ภาษี ก าไรขาดทนุและเงินลงทุน แหล่งที่มาของรายไดแ้ละเงินลงทุน มูลค่าของ
หลกัประกนั  และขอ้มลูเงินกูย้ืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์(margin loan) 

 ขอ้มลูอปุกรณห์รอืเครือ่งมือ เช่น เลขที่อยูไ่อพีหรอือินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP address) ลอ็ก (Log) ไอดีอปุกรณ ์(Device 
ID) การเขา้สูร่ะบบ (Login log) ประวตัิการคน้หา ขอ้มลูการเรยีกด ูและเทคโนโลยีอื่นๆ บนอปุกรณท์ี่ทา่นใชใ้นการเขา้ถึง
แพลตฟอรม์ 
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 ขอ้มลูอื่นๆ เช่น  ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน รหสัประจ าตวั (PIN ID code) ส าหรบัการซือ้ขาย ความสนใจและความพึงพอใจ 
กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรูแ้ละประสบการณก์ารลงทุน และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้( risk profile) และ
ขอ้มลูอื่นใดที่ถือวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่กฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวตอ่เมื่อบรษัิทไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น หรอืในกรณีที่
บริษัทมีความจ าเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทอาจตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลขอ้มูล
ชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองลายนิว้มือ ข้อมูลจ าลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง  
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนของผูใ้ชบ้รกิารที่ขอสมคัร และ/หรือท าธุรกรรมผา่นช่องทางออนไลน ์สาขา เว็บไซต ์ 
KS Customer Service หรอืช่องทางอื่นใด เป็นตน้  

(ตอ่ไปในนโยบายฉบบันีห้ากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจงจะเรยีกขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวที่เก่ียวกบัท่าน
ขา้งตน้ รวมกนัวา่ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

3. บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงคใ์ดบ้ำง 

บริษัทจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เพื่อประโยชนข์องท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ ตลอดจนเพื่อ
ปฏิบตัิตามกฎหมายใดๆ ที่บรษัิทหรอืทา่นตอ้งปฏิบตัิตาม และเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดตามที่ระบใุนนโยบายฉบบันี ้ดงันี ้

3.1 เพื่อให้ท่ำนได้ใช้ผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริกำรของบริษัทได้ตรงตำมวัตถุประสงคข์องท่ำน และเพื่อกำรอื่นที่จ ำเป็น
ภำยใต้กฎหมำย 

เพื่อใหท้า่นสามารถใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารของบรษัิทไดต้ามความประสงคซ์ึง่ทา่นเป็นคู่สญัญาอยูก่บับรษัิท หรอืเพื่อใชใ้น
การด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบริษัท หรือเพื่อปฎิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
หรอืใชบ้งัคบั หรอืเพื่อการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิท หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอื่น 
โดยไมเ่กินขอบเขตที่ทา่นสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล เช่น  

 การติดตอ่กบัทา่นก่อนท่ีทา่นจะเขา้ท าสญัญากบับรษัิท 

 การด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใหผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารตา่งๆ เช่น การประมวลค าขอเปิดบญัชีหรอืการรอ้งขอ
บริการหรือผลิตภณัฑ ์การยืนยนัตวับุคคลและการตรวจสอบขอ้มลู กระบวนการท าความรูจ้ัก (Know Your Customer 
(KYC)) การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริง (Customer Due Diligence (CDD)) การประมวลผลธุรกรรมของท่าน การ
ด าเนินการตามค าสั่งของท่าน หรือการตอบขอ้ซกัถามหรือความคิดเห็นของท่าน การออกใบยืนยนัการซือ้ขาย รายการ
ยอดทรพัยส์ินคงเหลือ การติดต่อ การแจง้ การบงัคบัสิทธิตามกฎหมายหรือตามสญัญา การมอบงานใหแ้ก่บคุคลอื่นที่
เป็นผูใ้หบ้ริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรอืหนา้ที่ การแจง้เตือนช าระหนีห้รือต่ออายผุลิตภณัฑแ์ละ/หรือบรกิารตา่งๆ 
การติดตามทวงถามหนี ้

 การใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์การเป็นที่ปรกึษาการลงทนุ การคา้หลกัทรพัย ์การใหย้ืม
และยืมหลกัทรพัย ์การคา้ตราสารแห่งหนี ้การจัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
การเป็นผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ การเป็นที่ปรึกษาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ การเป็นตวัแทนขายและรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ และการจดัการเรือ่งทัง้ปวงที่เก่ียวขอ้งกบับรกิารเหลา่นี ้

 การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การแนะน า หรือเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของ
บคุคลภายนอก) และการจดัการเรือ่งทัง้ปวงที่เก่ียวขอ้งกบัผลติภณัฑก์ารลงทนุเหลา่นี ้
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 การปฏิบตัิตามค าสั่งของผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 

 การปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายภาษีอากร  กฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน  กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพ
ท าลายลา้งสงู กฎหมายคอมพิวเตอร ์กฎหมายลม้ละลาย และกฎหมายอื่นๆ รวมทัง้กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์แนวทาง ค าสั่ง 
ค าแนะน า และการรอ้งขอจากหนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานก ากบัดแูล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษัิท ส านกั
หกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งบริษัทจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามทัง้ของใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท ์การบนัทกึภาพ CCTV การแลกบตัรก่อนเขา้อาคาร 

 การรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ เช่น การจดัการขอ้รอ้งเรยีน การประเมินความพงึพอใจ การดแูลลกูคา้โดยพนกังานของ
บรษัิท การแจง้เตือนหรอืน าเสนอผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารตา่งๆ ซึง่เป็นประโยชนก์บัทา่น 

 การบรหิารความเสีย่ง การก ากบัตรวจสอบ การบรหิารจดัการภายในองคก์ร  

 การท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้(Anonymous Data) 

 การปอ้งกนั รบัมือ ลดความเสีย่งที่อาจเกิดการกระท าการทจุรติ ภยัคกุคามทางไซเบอร ์การผิดนดัช าระหนีห้รอืผิดสญัญา 
(เช่น ขอ้มลูลม้ละลาย) การท าผิดกฎหมายตา่งๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและแพร่
ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู ความผิดเก่ียวกบัทรพัย ์ชีวิต รา่งกาย เสรภีาพ หรอืช่ือเสยีง) ซึง่รวมถึงการแบง่ปัน
ขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานของบรษัิทในเครอืกิจการ/ธุรกิจเดียวกนัในการปอ้งกนั รบัมือ ลดความ
เสีย่งขา้งตน้ 

 การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการ ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน ตวัแทน ของลกูคา้นิติ
บคุคล 

 การติดตอ่ การบนัทกึภาพ การบนัทกึเสยีงเก่ียวกบัการจดัประชมุ อบรม สนัทนาการ หรอืออกบธู 

 การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่ศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์

 การรบั-สง่พสัด ุ

 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การใหข้อ้มลู ขอ้เสนอพิเศษ และการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารของบรษัิท และบคุคลภายนอก 

 การพฒันาบรกิารและผลติภณัฑใ์หม ่และการใหข้อ้มลูที่เป็นปัจจบุนัแก่ทา่นเก่ียวกบับรกิารและผลติภณัฑข์องบรษัิท 

 การท าวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของท่าน  
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาบรกิารและผลติภณัฑข์องบรษัิท 

ทัง้นี ้หากบริษัทจ าเป็นตอ้งใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือ
การเข้าท าสัญญากับท่าน  บริษัทอาจจะไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑแ์ละ/หรือบริการให้แก่ท่าน (หรือไม่สามารถจัดหา
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารใหแ้ก่ทา่นตอ่ไป) หากบรษัิทไมส่ามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเมื่อมีการรอ้งขอ 
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3.2 เพื่อให้ท่ำนได้รับประโยชนจ์ำกกำรใช้ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำร ตำมที่ท่ำนเลือกให้ควำมยนิยอมไว้ 

เพื่อใหท้า่นไดร้บัขอ้เสนอ สิทธิประโยชนพ์ิเศษ ค าแนะน า และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเขา้รว่มกิจกรรมพิเศษ ทัง้นี ้ไม่วา่
จะเป็นผลิตภณัฑแ์ละ/หรือ บริการ สิทธิประโยชน ์โปรโมชั่น ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของบริษัทเอง หรือของบริษัทในกลุม่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทย หรอืของบคุคลที่บรษัิทเป็นตวัแทน นายหนา้ ผูจ้  าหนา่ย หรอืของพนัธมิตรทางธุรกิจ หรอืของ
บคุคลภายนอกที่มีความเก่ียวขอ้งกบับรษัิท ตามแตก่รณีที่ทา่นใหค้วามยินยอมไว ้

4. บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง 

บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูอ้ื่นภายใตค้วามยินยอมของท่านหรือภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่กฎหมายอนุญาตให้
เปิดเผยได ้โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผูร้บัขอ้มูลดงักล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตาม
ขอบเขตที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมหรอืขอบเขตที่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้
บรษัิทอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อวตัถปุระสงคต์า่งๆ เช่น เพื่อการใหบ้รกิารแก่ทา่น เพื่อการวิเคราะหแ์ละพฒันาปรบัปรุง
ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ เพื่อการท าวิจยัหรือจดัท าขอ้มลูทางสถิติ เพื่อการสง่เสริมการขาย และการประชาสมัพนัธข์องบริษัท เพื่อ
การบริหารกิจการ เพื่อการป้องกนัการทุจริต เพื่อใหผู้อ้ื่นใหบ้ริการสนบัสนุนแก่บริษัท เพื่อการพิสจูนต์วัตนของท่าน โดยบริษัทอาจ
เปิดเผยใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  
ผูใ้หบ้ริการภายนอก ผูร้บัจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิน ผูส้อบบัญชี บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย  
นิติบคุคลหรอืบคุคลใดๆ ที่มีความสมัพนัธห์รอืมีสญัญาอยูก่บับรษัิท ซึง่รวมตลอดถึง ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ที่ปรกึษาของ
บรษัิทและของบคุคลหรอืหนว่ยงานท่ีเป็นผูร้บัขอ้มลูดงักลา่ว 
กรณีเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหบุ้คคลอื่นเพื่อวัตถุประสงคท์างการตลาดของผูร้บัขอ้มูล เช่น เพื่อการส่งเสริมการขาย  
การประชาสมัพนัธ ์หรอืการเสนอผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารจากผูร้บัขอ้มลูใหแ้ก่ทา่น บรษัิทจะแจง้รายช่ือผูร้บัขอ้มลูใหท้า่นทราบเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจใหค้วามยินยอม 

5. บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศหรือไม่ 

บรษัิทอาจมีความจ าเป็นตอ้งสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับรษัิทในเครอืกิจการ/ธุรกิจเดียวกนัท่ีอยูต่า่งประเทศ หรอืไปยงั
ผูร้บัขอ้มลูอื่นซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษัิท เช่น การสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปเก็บไวบ้น server/cloud 
ในประเทศตา่งๆ 
กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไมเ่พียงพอ บริษัทจะดแูลการสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
จะด าเนินการใหม้ีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรกัษาความลบั เช่น  
มีขอ้ตกลงรกัษาความลบักับผูร้บัขอ้มูลในประเทศดงักล่าว หรือในกรณีที่ผูร้บัขอ้มลูเ ป็นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัท 
อาจเลือกใชว้ิธีการด าเนินการใหม้ีนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งและจะด าเนินการใหก้ารสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงับรษัิทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกนัที่อยูต่่างประเทศเป็นไปตาม
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วแทนการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดไวก็้ได  ้

6. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนเท่ำใด 

บรษัิทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวต้ามระยะเวลาที่จ าเป็นในระหวา่งที่ทา่นเป็นลกูคา้หรอืมีความสมัพนัธอ์ยูก่บับรษัิท หรอื
ตลอดระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้ซึ่งอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาไวต้่อไปภายหลงัจากนัน้
หากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว ้เช่น จัดเก็บไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไวเ้พื่อ
วตัถปุระสงคใ์นการพิสจูนต์รวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทภายในอายคุวามตามที่กฎหมายก าหนดเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี 
ทัง้นี ้บริษัทจะลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุถึงตวัตนของท่านไดเ้มื่อหมดความจ าเป็นหรือ
สิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว 
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7. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยำ่งไร 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหาร
จดัการ (Organizational Measure) เพื่อรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกัน
การละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบริษัทไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล เช่น มาตรฐาน
ความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ใหผู้ร้บัขอ้มูลไปจากบริษัทใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลนอก
วตัถปุระสงค ์หรือโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทไดม้ีการปรบัปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักลา่วเป็นระยะๆ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

นอกจากนี ้ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ท่ีปรกึษา และผูร้บัขอ้มลูจากบรษัิทมีหนา้ที่ตอ้งรกัษาความลบัขอ้มลูสว่นบุคคล
ตามมาตรการรกัษาความลบัท่ีบรษัิทก าหนดขึน้ 

8. ข้อมูลที่ส ำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

หากท่านใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่สามใดๆ เช่น คู่สมรสและบตุรของทา่น ผูร้บัผลประโยชนท์อดสดุทา้ย รายละเอียดการติดตอ่
ในกรณีฉกุเฉิน (เช่น ช่ือ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศพัทข์องบคุคลเหลา่นัน้) ท่านควรมั่นใจว่าท่านไดแ้จง้ และขอความ
ยินยอมจากบคุคลที่สามที่เก่ียวขอ้งแลว้  

9. สิทธิของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้ำง 

สิทธิของท่านในขอ้นีเ้ป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใชส้ิทธิต่างๆ ไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย และ
นโยบายที่ก าหนดไวใ้นขณะนีห้รือที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑต์ามที่บริษัทก าหนดขึน้ และในกรณีท่านมี
อายไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ ์หรือถูกจ ากดัความสามารถในการท านิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใชส้ิทธิโดยใหบ้ิดาและมารดา 
ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง หรอืมีผูอ้  านาจกระท าการแทนเป็นผูแ้จง้ความประสงค์ 

9.1 สิทธิขอถอนควำมยินยอม : หากท่านไดใ้หค้วามยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
(ไมว่า่จะเป็นความยินยอมที่ทา่นใหไ้วก้่อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใชบ้งัคบัหรอืหลงัจากนัน้) ทา่นมีสทิธิที่จะถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยู่กบับริษัท เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธินัน้โดยกฎหมายหรือมี
สญัญาที่ใหป้ระโยชนแ์ก่ทา่นอยู ่ 

ทัง้นี ้การถอนความยินยอมของท่านอาจสง่ผลกระทบต่อท่านจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ไดร้บั
สิทธิประโยชน ์โปรโมชั่นหรือขอ้เสนอใหม่ๆ ไม่ไดร้บัผลิตภณัฑห์รือบริการที่ดียิ่งขึน้และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของท่าน 
หรือไม่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอนัเป็นประโยชนแ์ก่ท่าน เป็นตน้ เพื่อประโยชนข์องทา่น จึงควรศกึษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อน
เพิกถอนความยินยอม 

9.2 สิทธิขอเข้ำถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัท และขอใหบ้ริษัทท า
ส าเนาขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่ทา่น รวมถึงขอใหบ้รษัิทเปิดเผยวา่บรษัิทไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมาไดอ้ยา่งไร 

9.3 สิทธิขอถ่ำยโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีที่บริษัทไดจ้ดัท าขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้อยู่ในรูปแบบ
ใหส้ามารถอา่นหรอืใชง้านไดด้ว้ยเครือ่งมือหรืออปุกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดยอตัโนมตัิ และสามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได้
ดว้ยวิธีการอตัโนมตัิ รวมทัง้มีสิทธิขอใหบ้ริษัทสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลา่วไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น
เมื่อสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ และมีสิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลในรูปแบบดงักลา่ว
ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ ไมส่ามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตทุางเทคนิค 

ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/
หรอืเปิดเผย หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยเพื่อใหท้า่นสามารถใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/
หรอืบรกิารของบรษัิทไดต้ามความประสงคซ์ึง่ทา่นเป็นคูส่ญัญาอยูก่บับรษัิท หรอืเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของทา่นก่อน
ใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารของบรษัิท หรอืเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นตามที่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายก าหนด 
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9.4 สิทธิขอคัดค้ำน : ทา่นมีสทิธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที่ท  าขึน้เพื่อการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของบริษัทหรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรือเพื่อด าเนินการ
ตามภารกิเพื่อสาธารณประโยชน ์หากทา่นยื่นคดัคา้น บรษัิทจะยงัคงด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ของทา่นตอ่ไปเฉพาะที่บรษัิทสามารถแสดงเหตผุลตามกฎหมายไดว้า่มีความส าคญัยิ่งกวา่สทิธิขัน้พืน้ฐานของทา่น หรอืเป็นไปเพื่อ
การยืนยนัสทิธิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามกฎหมาย หรอืการตอ่สูใ้นการฟอ้งรอ้งตามกฎหมาย ตามแตล่ะกรณี  

นอกจากนี ้ท่านยงัมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ท  าขึน้  เพื่อวตัถปุระสงค์
เก่ียวกบัการตลาด หรอืเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรอืสถิติไดอ้ีกดว้ย 

9.5 สิทธิขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูล : ทา่นมีสทิธิขอลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลู
ที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได ้หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไ ม่ชอบดว้ย
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้หรือ
เมื่อทา่นไดใ้ชส้ทิธิขอถอนความยินยอมหรอืใชส้ทิธิขอคดัคา้นตามที่แจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

9.6 สิทธิขอให้ระงบักำรใช้ข้อมูล : ทา่นมีสทิธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลชั่วคราวในกรณีที่บรษัิทอยูร่ะหวา่งตรวจสอบตาม
ค ารอ้งขอใชส้ิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจ าเป็นและตอ้งลบหรือ
ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแตท่า่นขอใหบ้รษัิทระงบัการใชแ้ทน 

9.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจผิด 

9.8 สิทธิร้องเรียน : ทา่นมีสทิธิรอ้งเรยีนตอ่ผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หากทา่นเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นการกระท าในลกัษณะที่ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

9.9 การใชส้ิทธิของท่านดงักลา่วขา้งตน้อาจถกูจ ากดัภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีที่มีเหตจุ าเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธ
หรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิขา้งตน้ของท่านได ้เช่น ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การใชส้ทิธิอาจละเมิดสทิธิหรอืเสรภีาพของบคุคลอื่น เป็นตน้ หากบรษัิทปฏิเสธค าขอขา้งตน้ บรษัิทจะแจง้เหตผุลของ
การปฏิเสธใหท้า่นทราบดว้ย 

10. ท่ำนจะติดต่อบริษัท และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อยำ่งไร 

หากท่านมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ท่าน รวมถึงการขอใชส้ิทธิตามนโยบายฉบบันี ้ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ผ่านช่องทาง
ดงันี ้

 KS Customer Service: โทร 0 2796 0011 

 เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล อีเมล KS_DataProtectionOfficer@kasikornsecurities.com 

สถานที่ติดต่อ : บมจ.หลกัทรพัยก์สิกรไทย : เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 



 

 

ข้อมูลลูกค้ำ 
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วันที…่……....................... เลขที่บญัชี ..................................................... 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะเปิดบญัชีและใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ ดงัตอ่ไปนี ้
ประเภทบัญชี 
 บญัชีเงินสด   บญัชีแคชบาลานซ ์  บญัชีมารจิ์น้ 
 บญัชีตราสารอนพุนัธ ์  บญัชีหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

1. ข้อมูลส่วนตัว และช่องทำงกำรติดต่อ 

 นาย/Mr.  นาง/Mrs.   นางสาว/Miss   อื่น ๆ ....................................................................................................................  

Other....................................................................................................................... 

ช่ือ - สกลุ (ไทย) ……........................................................................................................................................................................ 

ช่ือ - สกลุ (องักฤษ)……...................................................................................................................................................................... 

เพศ  ชำย  หญงิ   วันเดือนปีเกิด (ว/ด/ป) (ค.ศ.)  ………...................... สัญชำติ (ระบทุกุสญัชาติ) ........................................... 
ประเภทหลักฐำน 

บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที่ ………...............………...............   

หนงัสอืเดินทาง เลขที ่………...............………... ประเทศที่ออก ………………………... วนัหมดอาย ุ(ว/ด/ป) (ค.ศ.) ………..................... 

บตัรคนตา่งดา้ว เลขที ่………...............………...............……….........วนัหมดอาย ุ(ว/ด/ป) (ค.ศ.) ………................................................ 

บตัรอื่น2 เลขที ่………..........….......………............................. วนัหมดอาย ุ(ว/ด/ป) (ค.ศ.) …..........................................…….................. 
ข้อมูลติดต่อ3(อเีมลเป็นช่องทางหลกัในการจดัสง่เอกสาร หากไม่มี บรษิัทจะจดัสง่ไปยงัทีอ่ยูใ่นการจดัสง่เอกสาร) 

โทรศพัทบ์า้น .................................................... มือถือ ....................................................โทรสาร ............................................... 

อีเมล ......................................................................................................................................................................................... 
อำชีพ 

 เกษตรกร  นกัลงทนุ  แมบ่า้น/พอ่บา้น  นกัเรยีน/นกัศกึษา  พระภิกษุ/นกับวช4  เกษียณอาย ุ
 พนกังานรฐัวิสาหกิจ  พนกังานบรษัิท  กิจการครอบครวั  แพทย ์  พยาบาล  ครู/อาจารย ์
 นกัการเมือง  ขา้ราชการ  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั  อาชีพอิสระ 
 อาชีพอื่นๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................................................................................................................... 

ประเภทธุรกิจ (เฉพาะกรณทีีร่ะบอุาชีพเป็นกิจการครอบครวั เจา้ของกิจการ/ธุรกจิสว่นตวั อาชีพอสิระ อาชีพอืน่ๆ) 
 คา้ของเก่า/วตัถโุบราณ  โรงแรม/ภตัตาคาร 
 แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ  อสงัหารมิทรพัย ์
 คา้อญัมณี/ทอง  ประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
 คาสโิน/การพนนั  สถานบรกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบรกิาร 
 ธุรกิจน าเที่ยว/บรษัิททวัร ์  มหาวิทยาลยั/โรงเรยีน/สถานศกึษา 
 อาวธุยทุธภณัฑ ์  การเงิน/ธนาคาร 
 โอนและรบัเงินทัง้ภายในและตา่งประเทศ  สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้ 
 ธุรกิจรบัคนเขา้มาท างานจากตา่งประเทศ  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ …………..………………………………………………….. 
หรอืสง่คนไปท างานตา่งประเทศ 

ชื่อสถำนทีท่ ำงำน ……………………...…………………………………………. ต าแหนง่………………...……..…………………..… 

                                                 
2 บตัรอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น บตัรประจ าตวับคุคลท่ีไมม่ีสถานะทางทะเบียน 
3 หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ และอีเมลจะเป็นช่องทางในการติดต่อ และรบับริการต่างๆ จากบริษัท 
4 อาชีพพระภิกษุหรือนกับวช จะไดร้บัอนมุติัการเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยป์ระเภทเพื่อขายเท่านัน้ 
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ข้อมูลที่อยู ่ รำยละเอียดที่อยู ่

 

1.) ที่อยูต่ำมประเภทหลกัฐำน 

 

 

เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ .......... 

หมูบ่า้น ............................................................. ซอย ...............................................................  
ถนน .................................................................. แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ....................................................... จงัหวดั .............................................................
รหสัไปรษณีย ์................................................... ประเทศ ............................................................ 

2.) ที่อยูปั่จจุบนั  

 ตำมทีอ่ยูต่ำมประเภทหลกัฐำน   ที่อยูอ่ืน่ (โปรดระบดุา้นล่างนี)้ 

เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ .......... 
หมูบ่า้น ............................................................. ซอย ...............................................................  
ถนน .................................................................. แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ....................................................... จงัหวดั .............................................................
รหสัไปรษณีย ์................................................... ประเทศ ............................................................ 

3.) ที่อยูส่ถำนที่ท ำงำน 

 ตำมที่อยูต่ำมประเภทหลกัฐำน   ตำมทีอ่ยูปั่จจุบนั  ที่อยูอ่ืน่ (โปรดระบดุา้นล่างนี)้ 

เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ .......... 
หมูบ่า้น ............................................................. ซอย ...............................................................  
ถนน .................................................................. แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ....................................................... จงัหวดั .............................................................
รหสัไปรษณีย ์................................................... ประเทศ ............................................................ 

4.) ที่อยูใ่นกำรจัดส่งเอกสำร 

 ตำมที่อยูต่ำมประเภทหลักฐำน   ที่อยูปั่จจุบัน   สถำนทีท่ ำงำน  

 ที่อยูอ่ื่น (โปรดระบดุา้นลา่งนี)้ 

เลขที่ ............................ หมูท่ี่ ............. อาคาร .......................................................... ชัน้ .......... 
หมูบ่า้น ............................................................. ซอย ...............................................................  
ถนน .................................................................. แขวง/ต าบล .................................................... 
เขต/อ าเภอ ....................................................... จงัหวดั .............................................................
รหสัไปรษณีย ์................................................... ประเทศ ............................................................ 

 
2. วัตถุประสงคก์ำรลงทุน 

 เพื่อการลงทนุ  เพื่อสทิธิประโยชนท์างภาษี  เพื่อการเกษียณ 

 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………………………………..…..…………………...…. 
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3. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรลงทุน 
1. สาขาวิชาที่ลกูคา้ส าเร็จการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพที่ท่านไดร้บัเก่ียวขอ้งกบัการเงินการลงทุนหรือไม่ (เช่น การบญัชี/บริหาร  

เศรษฐศาสตร ์ การเงินการธนาคาร การบรหิารความเสีย่งทางการเงิน / CFA CISA CFP เป็นตน้) 
เก่ียวขอ้งกบัการเงินการลงทนุ ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเงินการลงทนุ 

2. ลกัษณะงานท่ีลกูคา้เคยท าหรอืท าอยูใ่นปัจจบุนัเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในตลาดทนุหรอืไม ่(เช่น งานประกนัภยั บญัชี บรหิารความ
เสีย่งทางการเงิน ผูจ้ดัการกองทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์วาณิชธนากร เป็นตน้) 

เก่ียวขอ้ง ไมเ่ก่ียวขอ้ง  

3. ลกูคา้มีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑท์ี่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอ้น (เช่น กองทุนรวมน า้มัน , กองทุนรวมที่มี 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่มีกลยทุธแ์บบซบัซอ้น, Hedge Fund, กองทนุรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนโดยวิธีค านวณ
ผลตอบแทนผนัแปรไปตามสตูรการค านวณ หรือตราสารหนีท้ี่มีความเสี่ยงสงูหรือซบัซอ้นเช่น ตราสารดอ้ยสิทธิ Basel III หุน้กูท้ี่ 
ไมม่ีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ เป็นตน้) 

มีประสบการณก์ารลงทนุ ไมม่ีประสบการณก์ารลงทนุ 

4. ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

รำยได้ต่อเดือน(บำท) 
 < 8,000  8,001 – 15,000  15,001 – 30,000  30,001 – 50,000  50,001 – 100,000 
 100,001 – 500,000  500,001 – 1,000,000  1,000,001 – 4,000,000  4,000,001 – 10,000,000  >10,000,000 

แหล่งที่มำของรำยได้ (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 เงินเดือน  มรดก  เงินออม  การลงทนุ  เงินเกษียณ  ประกอบธุรกิจ 

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………….……..………………………………………..…………..……... 

ประเทศของแหล่งที่มำของรำยได้/เงนิลงทุน  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบ)ุ ………………..……………….......... 

5. สถำนภำพสมรส 
สถานภาพ  โสด  สมรส (โปรดระบขุอ้มูลคู่สมรส) 

ช่ือ - สกลุ (ไทย) ……................................................................................................................................................................. ..................... 

ช่ือ - สกลุ (องักฤษ) ….................................................................................................................................................................... 

6. บัญชีธนำคำรส ำหรับรับเงนิปันผล (E-Dividend) และรับเงนิที่ถอนจำกบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์5 

ธนาคาร …………………………….……………………………………. สาขา .………………………………...…………………………. 

เลขที่บญัชี …………………………………………………………………............................................................................................. 
  

                                                 
5 บญัชีธนาคารส าหรบัรบัเงินปันผล และรบัเงินท่ีถอนจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ผูถื้อหลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบคุคลเดียวกนั 
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7. แบบแสดงตนทั่วไป 

ท่ำนเป็นบุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง6 หรือเป็นสมำชิกในครอบครัว7หรือเป็นผู้ใกล้ชดิ8กับบุคคลที่มีสถำนภำพทำง
กำรเมือง หรือไม่ 

 ใช ่(โปรดระบ)ุ ต าแหนง่ทางการเมือง …………..................................................................................…………  ไมใ่ช ่

ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของบัญชี และเป็นผู้รับประโยชนท์ี่แทจ้ริง9 จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรัพยใ์นบัญชนีี้   ใช ่  ไมใ่ช ่

กรณไีม่ใช่ โปรดระบผูุร้บัผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ9 

 นาย/Mr.  นาง/Mrs.   นางสาว/Miss   อื่น ๆ ................................................................................................................. 

  Other ................................................................................................................ 

ช่ือ - สกลุ (ไทย) …….................................................................................................................................................................. 

ช่ือ - สกลุ (องักฤษ) …................................................................................................................................................................. 

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ปิดบญัชี  คูส่มรส  เครอืญาติ  เพื่อน  บตุร  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ......................................................... 
  

                                                 
6 บุคคลที่มีสถำนภำพทำงกำรเมือง หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประมุขแห่งรฐัหรือรฐับาล รฐัมนตรี 
เจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของรฐั ศาล องคก์รอิสระ องคก์รอยัการ หรือทหาร ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั ผู้ มีบทบาทส าคญัในพรรคการเมือง  
ผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักลา่วในองคก์ารระหว่างประเทศ และผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งเทียบเทา่ระดบัดงักลา่ว 

7  สมำชิกในครอบครัว หมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผูร้บับุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม (2) พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพ่ีนอ้งร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกนั  
(3) คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภรรยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรสของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองหรือของบคุคลตาม (1) หรือ (2) 

8 ผู้ใกล้ชิด หมายถึง (1) ผูท่ี้ดแูลทรพัยส์ินและผลประโยชนข์องบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งหรือมีความเก่ียวขอ้งทางการเมือง (2) ผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบุค คลท่ีด ารง
ต าแหน่งหรือมีความเก่ียวขอ้งทางการเมือง 

9 ผู้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง หมายถึง บคุคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้รงิ หรือมีอ านาจควบคมุการการท าธุรกรรม หรือบคุคลท่ีลกูคา้ท าธุรกรรมแทน 
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แบบประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ 

ค ำถำมข้อ 1 - 10 ใช้เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 
1. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ

ก. ตัง้แต ่60 ปีขึน้ไป ข. 45 - 59 ปี ค. 35 - 44 ปี ง. นอ้ยกวา่ 35 ปี 
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระทางการเงินและคา่ใชจ้า่ยประจ า เช่น คา่ผอ่นบา้น รถ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั และคา่เลีย้งดคูรอบครวัเป็นสดัสว่นเทา่ใด  

ก. มากกวา่รอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด ข. ระหวา่งรอ้ยละ 50 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด   
ค. ระหวา่งรอ้ยละ 25 ถึงรอ้ยละ 50 ของรายไดท้ัง้หมด ง. นอ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของรายไดท้ัง้หมด 

3. ทา่นมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร 
ก. มีทรพัยส์นินอ้ยกวา่หนีส้นิ ข. มีทรพัยส์นิเทา่กบัหนีส้นิ 
ค. มีทรพัยส์นิมากกวา่หนีส้นิ ง. มีความมั่นใจวา่มีเงินออมหรอืเงินลงทนุเพยีงพอส าหรบัการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้ 

4. ทา่นเคยมีประสบการณห์รอืมีความรูใ้นการลงทนุในทรพัยส์นิกลุม่ใดตอ่ไปนีบ้า้ง (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ก. เงินฝากธนาคาร ข. พนัธบตัรรฐับาลหรอืกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล 
ค. หุน้กูห้รอืกองทนุรวมตราสารหนี ้ ง. หุน้สามญัหรอืกองทนุรวมหุน้หรอืสนิทรพัยอ์ื่นท่ีมีความเสีย่งสงู 

5. ระยะเวลาที่ทา่นคาดวา่จะไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนี ้  
ก. ไมเ่กิน 1 ปี ข. 1 ถึง 3 ปี ค. 3 ถึง 5 ปี ง. มากกวา่ 5 ปี 

6. วตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุของทา่นคือ 
ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดร้บัผลตอบแทนสม ่าเสมอแตต่ ่าได ้
ข. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สม ่าเสมอแตอ่าจเสีย่งที่จะสญูเสยีเงินตน้ไดบ้า้ง 
ค. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สงูขึน้แตอ่าจเสีย่งที่จะสญูเสยีเงินตน้ไดม้ากขึน้ 
ง. เนน้ผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาวแตอ่าจเสีย่งที่จะสญูเงินตน้สว่นใหญ่ได ้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ดา้นลา่ง ทา่นเตม็ใจทีจ่ะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากทีส่ดุ 

 ก. กลุม่การลงทนุท่ี 1 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน 2.5% โดยไมข่าดทนุเลย 
 ข. กลุม่การลงทนุท่ี 2 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 1% 
 ค. กลุม่การลงทนุท่ี 3 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจมีผลขาดทนุไดถ้งึ 5% 
 ง. กลุม่การลงทนุท่ี 4 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจมีผลขาดทนุไดถ้งึ 15% 

8. ถา้ทา่นเลอืกลงทนุในทรพัยส์นิท่ีมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมากแตม่ีโอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั ทา่นจะรูส้กึอยา่งไร  
ก. กงัวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทนุ ข. ไมส่บายใจแตพ่อเขา้ใจไดบ้า้ง 
ค. เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึง่ ง. ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงูและหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดร้บัสงูขึน้ 

9. ทา่นจะรูส้กึกงัวล/รบัไมไ่ดเ้มื่อมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมกีารปรบัตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 
ก. 5% หรอื นอ้ยกวา่ ข. มากกวา่ 5% - 10% ค. มากกวา่ 10% - 20% ง. มากกวา่ 20% ขึน้ไป 

10.  หากปีที่แลว้ทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบวา่มลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลอื 85,000 บาท ทา่นจะท าอยา่งไร 
ก. ตกใจและตอ้งการขายการลงทนุท่ีเหลอืทิง้ 
ข. กงัวลใจและจะปรบัเปลีย่นการลงทนุบางสว่นไปในทรพัยส์นิท่ีเสีย่งนอ้ยลง 
ค. อดทนถือตอ่ไปได ้และรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา 
ง. ยงัมั่นใจเพราะเขา้ใจวา่ตอ้งลงทนุระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดมิเพื่อเฉลีย่ตน้ทนุ 

ค ำถำมข้อ 11 - 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรให้ค ำแนะน ำ (ไม่น ามาคดิคะแนน) 
ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในอนุพนัธแ์ละหุน้กูท้ี่มีอนุพนัธแ์ฝงโดยตรงเท่ำน้ัน 
11. หากการลงทนุในอนพุนัธแ์ละหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงประสบความส าเรจ็ ทา่นจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราที่สงูมาก แตห่ากการลงทนุ

ลม้เหลว ทา่นอาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมดและอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิม่บางสว่น ทา่นยอมรบัไดเ้พียงใด 
ก. ไมไ่ด ้ ข. ได ้

ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในตำ่งประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเสีย่งในการลงทนุแลว้ ทา่นสามารถรบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดเ้พยีงใด 

ก. ไมไ่ด ้ ข. ได ้
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แบบประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ 

ผลกำรประเมิน 
ผลการค านวณ10 คะแนน 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ประเภทตรำสำรทีส่ำมำรถลงทุนได้ 

น้อยกว่ำ 15 ระดับ 1: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ต ่ำ 

หมายความว่า ท่านตอ้งการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอ้ย ไม่ตอ้งการความเส่ียง และมีวตัถุประสงคก์าร
ลงทนุในระยะสัน้ๆ 

 เงินฝาก > 60% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 60% 
 ตราสารหนี้ภาคเอกชนท่ีไม่มีความซับซ้อนอายุไม่เกิน 1 ปี  
และ Long-term rating เป็น AAA  < 40% 

 ตราสารทนุ11 < 10% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 

ต้ังแต่ 
15 – 21 

ระดับ 2: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง
ค่อนข้ำงต ่ำ  

หมายความว่า  ท่านเ ป็นผู้ล งทุน ท่ี รับความ เ ส่ียง ได้น้อย  
เนน้ปกปอ้งเงินลงทนุ โดยมุ่งหวงัรายไดส้ม ่าเสมอจากการลงทนุ 

 เงินฝาก < 30% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 30% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้น และมี Long-term 

rating ตัง้แต ่A ขึน้ไป < 60% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้นอายุไม่เกิน 1 ปี และ 

Long-term rating เป็น BBB < 50% 
 ตราสารทนุ11 < 20% 
 ตราสารอนพุนัธ ์12< 10% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 -4 
 หุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝงท่ีมีประกนัเงินตน้เท่ากบั 100% และ rating 
เป็น AAA 

ต้ังแต่ 
22 – 29 

ระดับ 3: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง  

หมายความว่า ท่านสามารถยอมรบัมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็น
ครัง้คราวได ้

 เงินฝาก < 10% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 15% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้น Long-term rating 
ตัง้แต ่BBB ขึน้ไป < 50% 

 ตราสารทนุ11 < 40% 
 ตราสารอนพุนัธ1์2 < 20% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 – 5 
 หุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝงท่ีมีประกนัเงินตน้เทา่กบั 100% และ rating 
ตัง้แต ่AA ขึน้ไป 

 หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีมีประกันเงินต้นน้อยกว่า 100% และ 
rating เป็น AAA 

                                                 
10 วิธีค านวณระดบัความเสี่ยง: รวมคะแนนจากค าตอบท่ีเลือกในขอ้ 1 - 10 (เช่น ค าตอบ (1) เท่ากบั 1 คะแนน ค าตอบ (2) เท่ากบั 2 คะแนน) ส  าหรบัขอ้ 4 หากมีหลายค าตอบ จะเลือกค าตอบท่ี

คะแนนสงูสดุมานบัรวมคะแนน โดยคะแนนรวมจะแสดงในตารางผลการประเมิน 
11 ตราสารทนุ หมายถึง หลกัทรพัยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรพัยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

12 ตราสารอนพุนัธ ์หมายถึง สินคา้โภคภณัฑ,์ ฟิวเจอรส์และออปชั่น 
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คะแนน ประเภทนักลงทุน ประเภทตรำสำรทีส่ำมำรถลงทุนได้ 

ต้ังแต่ 
30 – 36 

ระดับ 4: นักลงทุนประเภทยอมรับควำมเสี่ยงได้สูง 

หมายความว่า ท่านยอมรบัความเส่ียงไดสู้ง รบัความผนัผวนของ
ตลาดได ้และสามารถยอมรบัการขาดทนุได ้โดยมุ่งหวงัการเติบโต
ของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว 

 เงินฝาก < 15% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 10% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้น Long-term rating 
ตัง้แต ่BBB ขึน้ไป < 40% 

 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซับซอ้นอายุน้อยกว่า 5 ปี 
และLong-term rating เป็น BB < 40% 

 ตราสารทนุ11 < 50% 
 ตราสารอนพุนัธ1์2 < 30% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 – 7 
 หุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝงท่ีมีประกนัเงินตน้เทา่กบั 100% และ rating 
ตัง้แต ่BBB ขึน้ไป 

 หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีมีประกันเงินต้นน้อยกว่า 100% และ 
rating ตัง้แต ่A ขึน้ไป 

 ตราสารหนีท่ี้มี Investment Grade: ตราสารหนีท่ี้ครบก าหนด 
ไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท  (Perpetual bond)/ตราสารหนี ้
ดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุน (Basel III)/ตราสารดอ้ยสิทธิ 
เ พ่ือนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย  (Insurance 
capital bond)/ต ร าส า ร ห นี้กึ่ ง ทุ น  (Hybrid Bond) ท่ี เ ป็ น 
Investment grade 

ต้ังแต่ 

37 ขึน้ไป 

ระ ดับ  5: นั กล ง ทุนประ เภทยอม รับควำม เสี่ ย ง ไ ด้ 
สูงมำก 

หมายความว่า ทา่นตอ้งการไดร้บัโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนสูง 
แมจ้ะมีความเส่ียงสงูและยอมรบัการขาดทนุไดใ้นระดบัสงูพอควร 

 เงินฝาก < 5% 
 ตราสารหนีภ้าครฐั < 5% 
 ตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีไม่มีความซบัซอ้น Long-term rating 
ตัง้แต ่C ขึน้ไป/Non-investment grade < 30% 

 ตราสารทนุ11 > 50% 
 ตราสารอนพุนัธ1์2 < 40% 
 กองทนุในระดบัความเส่ียง 1 – 8+ 
 หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีมีประกันเงินต้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

100% แล ะ มี  rating ตั้ ง แ ต่  BBB ขึ ้น ไ ป /Non-investment 
grade/Unrated 

 ตราสารหนี้ ท่ี มี  Investment Grade และ  Non-investment 
Grade: ตราสารหนีท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท 
(Perpetual bond)/ตราสารหนีด้อ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุน 
(Basel III)/ตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของบริษัท
ประกันภัย  (Insurance capital bond) /ตราสารหนี้กึ่ ง ทุน 
(Hybrid Bond) 
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ค ำเตอืน 

 แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ (Customer Risk Profile) ชุดนี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหล้กูคา้รบัทราบความเหมาะสมในการ
ลงทุนที่ตนเองยอมรับได้ และรับทราบค าแนะน าเบื ้องต้นในการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) โดยสัดส่วน 
การจดัสรรการลงทนุท่ีแสดงในแบบประเมินนีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจดัสรรการลงทนุตามผลการประเมินท่ีได ้ 

 การลงทนุมีความเสีย่ง ดงันัน้ ก่อนตดัสนิใจลงทนุ ลกูคา้ควรศกึษาขอ้มลูและพิจารณาปัจจยัอื่นในการวางแผนการลงทนุ เช่น ฐานะทาง
การเงิน วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ ระยะเวลาในการใชเ้งิน เป็นตน้ หรอืปรกึษาผูแ้นะน าการลงทนุเพื่อรบัค าแนะน าที่เหมาะสมตอ่ไป 

 ลกูคา้ยินยอมใหข้อ้มลูแก่บริษัท และ/หรือเจา้หนา้ที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของ
ลกูคา้ และลกูคา้รบัทราบวา่ไดท้ าแบบสอบถามนีเ้พื่อประโยชนใ์นการรบัทราบความเหมาะสมในการลงทนุและค าแนะน าเบือ้งตน้ใน
การจดัสรรการลงทนุของตนเอง  

 ลกูคา้รบัรองและยืนยนัวา่ขอ้มลูที่ไดใ้หไ้วเ้ป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้นไมท่ าใหบ้คุคลใดส าคญัผิดในสาระส าคญั 

 ระดบัความเหมาะสมในการลงทนุของลกูคา้ประเมินจากขอ้มลูที่ลกูคา้แจง้แก่บริษัท และ/หรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทเท่านัน้ ทัง้นี ้ มิได้
เป็นการแสดงว่า บริษัทรบัรองถึงความถกูตอ้งแทจ้ริง ความครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มลูของลกูคา้ที่ลกูคา้ไดแ้จง้ และผล
การประเมินดงักลา่ว 

 เมื่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทท าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึง 
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลกูคา้และค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจัดสรรการลงทุน ถือว่าลกูคา้รบัทราบผลการ
ประเมินของตนเองและลูกคา้รบัทราบระดับความเหมาะสมในการลงทุน รวมทัง้ค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจัดสรรการลงทุน (ซึ่ง
ประมวลผลจากขอ้มลูที่ลกูคา้ใหก้บับรษัิท และ/หรอืเจา้หนา้ที่ของบรษัิท) ของตนแลว้ 

 ลกูคา้ควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนและเอกสารขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง (รวมทัง้ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทุน
และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผูท้ี่สามารถใหค้  าแนะน าการลงทนุแก่ลกูคา้ได)้ ใหร้อบคอบถ่ีถว้นควบคู่กบัการศึกษาผลการ
ประเมินระดบัความเหมาะสมในการลงทนุเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัย ์สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตราสารหรือการ
ลงทนุประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกบัตนเองแลว้จึงตดัสนิใจลงทนุ ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทุนหรอืตราสารที่ไดร้บัจากตวัแทนของบรษัิท 
(ถา้มี) เป็นเพียงขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจการลงทนุของลกูคา้เทา่นัน้ 

 การลงทนุขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของลกูคา้เอง ซึ่งไม่ผกูพนักบัผลการประเมินของลกูคา้ และอาจมิไดเ้ป็นไปตามระดบัความเหมาะสม
ในการลงทนุที่ไดร้บั รวมทัง้อาจไม่เป็นไปตามค าแนะน าเบือ้งตน้ในการจดัสรรการลงทนุตามแบบประเมินนี ้รวมทัง้ ลกูคา้ยินยอมรบั
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทนุ ในกรณีที่ลกูคา้ตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี่ยงที่สงูกว่าระดบัความ เหมาะสมในการลงทนุจากผล
ประเมิน ถือวา่ลกูคา้ตกลงที่จะยินยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนนัน้เอง ลกูคา้ยอมรบัวา่การด าเนินการลงทนุของลกูคา้อาจไมเ่ป็นไป
ตามผลการประเมินและอาจไมแ่นน่อนและสามารถเปลีย่นแปลงไปจากผลการประเมินได ้

 บริษัทในฐานะตัวกลางในการเสนอขายตราสารประเภทต่างๆ จะใหข้อ้มูลเก่ียวกับลกัษณะและความเสี่ยงของตราสารนัน้ๆ เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของลกูคา้เทา่นัน้ 

 บริษัท ผูบ้ริหาร รวมทัง้พนกังาน เจา้หนา้ที่ของบริษัท ไม่มีความรบัผิด ภาระ หรือหนา้ที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการลงทนุ
ของลกูคา้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลกูคา้ ตวัอย่างค าแนะน า
เบือ้งต้นในการจัดสรรการลงทุน ผลการประเมิน และข้อมูลที่เ ก่ียวข้อง โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  
แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีไวเ้พื่อบรกิารเฉพาะนกัลงทนุในประเทศไทยเทา่นัน้ ซึ่งลกูคา้ไดอ้า่นค า
เตือนขา้งตน้และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งแลว้และลกูคา้ไดเ้ขา้ใจและตกลงตามค าเตือนและขอ้ตกลงที่เก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการ Scan QR Code 

สญัญานีท้  าขึน้ที่ บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ …...….... /….…....…. /….........…… ระหว่าง บริษัทหลกัทรพัย ์
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)(ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ “บริษัท”) ฝ่ายหนึง่ กบั ................................................................................................ 
(ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ “ลูกค้ำ” หรอื “คู่สัญญำ”) อีกฝ่ายหนึง่ โดยที่ลกูคา้มีความประสงคแ์ตง่ตัง้ใหบ้รษัิทเป็นนายหนา้เพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย์
ใหแ้ก่ลกูคา้ ทัง้สองฝ่ายจึงตกลงท าสญัญากนัมีขอ้ความตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ค ำจ ำกัดควำม 

ในสญัญานีแ้ละเอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ค าตอ่ไปนีห้ากมิไดแ้สดงความหมายใหช้ดัแจง้เป็นอยา่งอื่น ใหม้ีความหมายตามที่ไดก้ าหนดไวต้อ่ไปนี ้

“หลักทรัพย”์ ใหห้มายความรวมถึง หุน้ หุน้กู ้หน่วยลงทนุ อนัไดแ้ก่ ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรพัยส์ินของ
กองทนุรวม ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หน่วยลงทนุ ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัร หรือตราสารอื่นใดที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด รวมทัง้สญัญาและตราสารอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ 

“ตลำดหลักทรัพย”์ ใหห้มายความรวมถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ศูนยซ์ือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยล์ว่งหนา้ และแหลง่กลางอื่นๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดรอง 

“ศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย”์ หมายถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอื บคุคล นิติบคุคล หรอืองคก์รอื่น
ใด ซึง่เป็นสถานท่ีอนัเป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิารรบัฝากและถอนหลกัทรพัย ์รวมทัง้บรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อประโยชนใ์นการหกับญัชีหลกัทรพัย ์

“ส ำนักหักบัญชี” หมายถึง บรษัิท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืบคุคลที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบการเป็น
ส านกัหกับญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“ลูกค้ำ” ใหห้มายความรวมถึง บคุคลซึง่ลกูคา้มอบหมายหรือยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้ระท าการซือ้ขาย
หลกัทรพัยแ์ทนหรอืในนามของลกูคา้ดว้ย 

“ซือ้” ใหห้มายความรวมถึง การจองซือ้หลกัทรพัยด์ว้ย 

“เงนิทดรอง” หมายถึง เงินซึ่งบริษัทไดจ้่ายเป็นคา่ซือ้หรือคา่จองซือ้หลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอื่นใด
ซึ่งเกิดจากการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ทนลูกคา้ และใหร้วมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการติดตาม  
การช าระหนีข้องลกูคา้ดว้ย 

“ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมายถึง ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ข้อ 2. กำรแต่งตั้งและมอบอ ำนำจให้เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย ์

ลกูคา้ตกลงแต่งตัง้และมอบอ านาจใหบ้ริษัทเป็นนายหนา้ของลกูคา้เพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยท์ัง้ในและนอกตลาดหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้ใน
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์กุบญัชีที่ลกูคา้เปิดไวก้บับรษัิทไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายผา่นระบบใด ซึง่บรษัิท หรอืตลาดหลกัทรพัยจ์ดัใหม้ีขึน้ทัง้ที่
มีอยู่แลว้ในขณะท าสญัญานีห้รือที่จะมีขึน้ในอนาคต โดยใหถื้อหนงัสือฉบบันีเ้ป็นหนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการตามสญัญานี ้และ
ลกูคา้ตกลงว่าจะจ่ายค่านายหนา้ใหแ้ก่บริษัทตามอตัราที่บริษัทก าหนด รวมทัง้ ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากร คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายที่
เก่ียวขอ้งอื่นๆ ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมว่า “ค่าบ าเหน็จ” โดยยินยอมใหบ้ริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบ าเหน็จไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรพัยห์รอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การมอบอ านาจตามวรรคก่อนใหร้วมถึงการใหบ้ริษัทมีอ านาจด าเนินการ ยึดถือ ครอบครอง เก็บรกัษา โอน รบัโอน ส่งมอบ รบัม อบ  
ช าระราคา รบัช าระราคา เบิกถอนและน าเขา้ฝากซึง่หลกัทรพัย ์หรอืผลประโยชนอ์ื่นใดเก่ียวกบัหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้ แจง้ตอ่นายทะเบียน
หลกัทรพัยใ์หร้ะบช่ืุอบรษัิท หรอืบคุคลที่บรษัิทก าหนดเป็นผูถื้อหลกัทรพัยแ์ทนลกูคา้ ใชด้ลุพินิจท าการจองซือ้หรอืใชส้ทิธิใดๆ ในหลักทรพัย์
ตามสิทธิที่ลกูคา้มีอยู่ การจ าน าหลกัทรพัย ์ตั๋วเงินหรือทรพัยส์ินอื่นของลกูคา้หรือท าสญัญามอบสิทธิการถอนเงินฝากของลกูคา้เพื่อเป็น
ประกันการช าระหนีต้ามสญัญานี ้รวมถึงการไถ่ถอนจ าน าหรือหลกัประกนัใดๆ และใหม้ีอ  านาจลงนามท านิติกรรม หรือกระท าการใดๆ  
ที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการใดๆ ตามที่ระบุไวใ้นสญัญานีส้  าเร็จสมบูรณ ์โดยใหบ้ริษัทมีอ านาจแต่งตัง้ตวัแทนช่วงเพื่อ
ด าเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นสญัญานี ้รวมทัง้ยินยอมใหบ้ริษัทเขา้ท านิติกรรมกับลกูคา้ในนามบริษัทเองตลอดจนเป็นตวัแทนของ
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ไดด้ว้ย 

ข้อ 3. กำรสั่งซือ้หรือขำยหลักทรัพย ์

3.1 ในการสั่งซือ้หรือขายหลกัทรพัยใ์ด จ านวนเทา่ใด และในราคาเท่าใดนัน้ ลกูคา้อาจมีค าสั่งดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร หรือโดย
ทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัโดยทั่วไปในประเพณีปฏิบตัิของการสั่งซื ้อหรือขายหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อจะใหบ้ริษัทสั่งซือ้หรือขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้คราว อย่างไรก็ดี ค าสั่งโดยวิธีการต่างๆ นัน้จะถือเป็นค าสั่ง  
โดยชอบของลกูคา้ตามสญัญานี ้เมื่อบริษัทไดร้บัทราบค าสั่งนัน้โดยชดัเจนปราศจากขอ้สงสยัแลว้ และในการนีล้กูคา้ตกลงยอมรบั
ผลของค าสั่งดงักลา่วเสมือนวา่ ลกูคา้ไดท้ าค าสั่งนัน้ดว้ยตนเองทกุประการ 

ในกรณีลกูคา้ยกเลกิค าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยพลนั ซึง่การยกเลกิค าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะมีผลเมื่อ
บรษัิทไดย้ืนยนัการยกเลกิค าสั่งนัน้แลว้ ทัง้นี ้ไมก่ระทบถึงการใดๆ ท่ีบรษัิทไดก้ระท าไปแลว้ 

3.2 คู่สญัญาตกลงและยอมรบัว่า ในการสั่งซือ้หรือสั่งขายหลกัทรพัยน์ัน้เป็นการสั่งซือ้หรือสั่งขายหลกัทรพัยต์ามช่ือ ประเภท ชนิด 
จ านวน และราคาที่ตอ้งการซือ้หรอืขายเทา่นัน้ โดยไมเ่จาะจงวา่จะเป็นการซือ้จากหรอืขายใหแ้ก่ผูใ้ดหรอืมีผูใ้ดเป็นผูถื้อหลกัทรพัยท์ี่
ซือ้หรอืขายนัน้ หรอืหลกัทรพัยน์ัน้มีลกัษณะระบเุฉพาะอยา่งใด และเมื่อบรษัิทจะตอ้งรบัหรือสง่มอบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้ หรอืผูข้าย 
หรือลกูคา้ ก็ใหใ้ชห้ลกัทรพัยช์นิด ประเภทเดียวกนัและจ านวนเท่ากนัแทนกนัได ้ลกูคา้ตกลงว่าในการซือ้หรือขายหลกัทรพัยต์าม
ค าสั่งของลกูคา้ การซือ้หรอืขายดงักลา่วอาจเป็นการซือ้ หรอืขายกบับรษัิทเองก็ได้ 

ลกูคา้ตกลงว่า บริษัทไม่มีความผูกพนัที่จะตอ้งรบัหรือด าเนินการตามค าสั่งซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้เสมอไป โดยบริษัท  
ไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้เหตผุลใหล้กูคา้ทราบ และบรษัิทไมต่อ้งรบัผิดชอบอยา่งใดๆ แก่ลกูคา้ หากบรษัิทไมส่ามารถซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์
ตามค าสั่งของลกูคา้ไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

3.3 ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์บริษัทยินยอมใหล้กูคา้ซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยผ่านบริษัทตามสญัญานีภ้ายในวงเงินตามที่บริษัทก าหนด  
โดยลกูคา้ตกลงใหเ้ป็นดลุพินิจของบรษัิทในการก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงวงเงินซือ้ขายส าหรบัลกูคา้  

3.4 ในกรณีที่บรษัิทเห็นสมควร หรอืมีกฎหมาย หรอืประกาศ หรอืขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหนว่ยงานของรฐั
ที่เก่ียวขอ้งก าหนดใหบ้ริษัทหลกัทรัพยต์อ้งเรียกใหลู้กคา้น าทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องลูกค้า  
ลกูคา้ตกลงน าทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันเมื่อบริษัทเรียกใหล้กูคา้น าทรพัยส์ินมาวางเป็นหลกัประกันในจ านวนไม่นอ้ยกว่า
อตัรา และภายใตเ้ง่ือนไขที่บรษัิทก าหนด 

ทรพัยส์ินที่เป็นหลกัประกนัการซือ้ขายหลักทรพัยท์ี่ลกูคา้อาจน ามาวางไวก้บับริษัทตามความในวรรคก่อน ไดแ้ก่ เงินสด หลกัทรพัย์
จดทะเบียนที่ช าระราคาแลว้ หรอืทรพัยส์นิอื่นตามที่ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

3.5 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะด าเนินการใดๆ ตามที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรือไดร้บัค าสั่งจากลกูคา้ โดยลกูคา้ตกลงยินยอมที่จะไม่เรียกรอ้ง
คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้่ายอยา่งใดๆ จากบรษัิท หากเขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ค าสั่งซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์ซึ่งบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บังคับของบริษัท หรือของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ค าสั่งซือ้ซึง่เกินกวา่วงเงินซือ้ขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้ หรอืค าสั่งขายซึง่เกินกวา่หลกัทรพัยท์ี่ลกูคา้มีอยู่ 
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(3) การด าเนินการนัน้อาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) บริษัทไม่มีระบบปฏิบตัิงาน หรือบุคลากรที่สามารถรองรบัการด าเนินการนัน้ไดด้ี หรือการด าเนินการนัน้จะท าใหบ้ริษัทตอ้ง
รบัภาระเกินสมควร 

(5) ลกูคา้ไมป่ฏิบตัิตามสญัญานี ้หรอืขอ้ตกลงใดๆ ที่ท าขึน้กบับรษัิท หรอืมีเหตอุื่นใดที่บรษัิทเห็นสมควร 

ข้อ 4. กำรช ำระรำคำค่ำซือ้และกำรส่งมอบหลักทรัพย ์

4.1 ในกรณีที่ลกูคา้มอบหมายใหบ้ริษัทซือ้หลกัทรพัย ์ลกูคา้ตกลงยินยอมช าระราคาหลกัทรพัยท์ี่สั่งใหบ้ริษัทซือ้คราวใดคราวหนึ่ง หรือ
หลายคราวใหแ้ก่บริษัท รวมทัง้ค่าบ าเหน็จ ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรพัย ์หรือส านกัหกับญัชี หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่
เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี ้ระยะเวลาดังกล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป และลูกคา้ตกลงยอมรับการ
เปลีย่นแปลงระยะเวลาดงักลา่ว โดยบรษัิทจะค านวณยอดเงินตามรายการซือ้ตามแบบที่บรษัิทไดก้ าหนดไว ้และลกูคา้จะช าระราคา
ค่าซือ้หลกัทรพัยโ์ดยวิธีการตามที่ตลาดหลกัทรพัย ์และบริษัทก าหนด และใหถื้อว่าลูกคา้ไดช้ าระเงินค่าซือ้แลว้ โดยบริษัทไม่
จ าเป็นตอ้งออกหลกัฐานใด ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้อีก และในกรณีลกูคา้ช าระราคาคา่ซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยเช็ค ใหถื้อว่าลกูคา้ช าระราคาคา่ซือ้
หลกัทรพัยใ์นวนัท่ีธนาคารเรยีกเก็บเงินตามเช็คจากลกูคา้ไดแ้ลว้ 

หำกลูกค้ำผิดนัดช ำระรำคำดังกล่ำวข้ำงต้น ลูกค้ำตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 8.4 นับแต ่
วันครบก ำหนดจนกว่ำจะช ำระเสร็จสิน้ นอกจำกนี้ลูกค้ำยนิยอมให้บริษัทบังคับขำยหลักทรัพยร์วมทั้งสิทธิ หรือทรัพยส์ิน
อื่นใดของลูกค้ำซ่ึงอยู่ในควำมครอบครองหรืออ ำนำจสั่งกำรของบริษัท ในวันเวลำที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยบริษัทไม่
จ ำเป็นต้องบอกกล่ำวใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหน้ำ โดยลูกค้ำยนิยอมชดใช้ค่ำเสียหำย ดอกเบีย้ และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ซือ้ขำย กำรผิดนัด และกำรบังคับขำยหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินดังกล่ำวน้ันให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประกำร หำกเงนิ
ได้จำกกำรขำยดังกล่ำวไม่พอช ำระหนี้ดังกล่ำวลูกค้ำยนิยอมช ำระส่วนที่ยงัขำดอยูจ่นครบถว้น 

4.2 บริษัทจะด าเนินการสง่มอบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้ภายในระยะเวลาทีตลาดหลกัทรพัย ์หรือส านกัหกับญัชี หรือหน่วยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี ้ระยะเวลาดังกล่าวขา้งตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป และลูกคา้ตกลงยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงระยะเวลาดงักลา่ว 

ในกรณีที่บริษัทโอนหลกัทรพัยผ์่านบญัชีฝากหลกัทรพัยท์ี่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ัดไวเ้พื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่
ลกูคา้ หรอืบรษัิทไดเ้ก็บรกัษาหลกัทรพัยท์ี่ลกูคา้มอบหมายใหซ้ือ้ไวก้บับรษัิทนัน้ ใหถื้อวา่บรษัิทไดส้ง่มอบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้แลว้ 

ข้อ 5. กำรช ำระรำคำค่ำขำยและกำรส่งมอบหลักทรัพย ์

5.1 ในกรณีที่ลกูคา้มอบหมายใหบ้รษัิทฯ ท าการขายหลกัทรพัย ์

(1) ภายใตบ้งัคบัของวรรคสองและวรรคสาม ลกูคา้มีหนา้ที่ตอ้งสง่มอบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บริษัทภายใน 12.00 น. ของวนัท าการถดั
จากวนัท่ีขายหลกัทรพัย ์หรอืในวนัอื่นใดที่ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืบรษัิทก าหนด 

ในกรณีที่ลกูคา้โอนหลกัทรพัยผ์่านบญัชีฝากหลกัทรพัยท์ี่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ัดไวเ้พื่อการฝาก ถอน หรือโอนหลกัทรพัย์
ใหแ้ก่บรษัิท หรอืลกูคา้ไดม้ีค  าสั่งใหบ้รษัิทสง่มอบหลกัทรพัยจ์ากหลกัทรพัยท์ี่ลกูคา้มีสทิธิขายที่เก็บรกัษาไวก้บับรษัิทนัน้ ใหถื้อ
วา่ลกูคา้ไดส้ง่มอบหลกัทรพัยน์ัน้ใหแ้ก่บรษัิทตามความในวรรคก่อนแลว้  

ในกรณีที่ลกูคา้มีหลกัทรพัยเ์ก็บรกัษาไวก้บับรษัิท (ซึง่ใหห้มายความรวมถึงหลกัทรพัยข์องลกูคา้ที่บรษัิทน าไปฝากไวก้บัศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยด์ว้ย) ลกูคา้ยินยอมใหบ้รษัิทสามารถน าหลกัทรพัยท์ี่เก็บรกัษาไวน้ัน้มาสง่มอบได้ 

หากลกูคา้ไมส่ง่มอบหลกัทรพัยภ์ายในก าหนดระยะเวลาในวรรคแรก บรษัิทมีสทิธิด าเนินการซือ้หลกัทรพัยป์ระเภทเดียวกนัเพือ่
การสง่มอบตามราคาที่บรษัิทเห็นสมควร และลกูคา้ยินยอมรบัผิดในเงินทดรอง ค่าบ าเหน็จ และค่าเสียหายที่เกิดขึน้กบับรษัิท
จากการไมส่ง่มอบหลกัทรพัยข์องตนทกุประการ 
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(2) บรษัิทจะช าระราคาคา่ขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืส านกัหกับญัชี หรอืหนว่ยงานก ากบั
แลที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี ้ระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้อาจมีการเปลีย่นแปลงเป็นคราวๆ ไป และลกูคา้ตกลงยอมรบั
การเปลีย่นแปลงระยะเวลาดงักลา่ว แตห่ากลกูคา้ซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นวนัเดียวกนั บรษัิทอาจหกักลบราคาคา่ซือ้กบัราคาคา่
ขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้ (Net Settlement) และช าระราคาสทุธิใหแ้ก่ลกูคา้ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืส านกั
หกับญัชี หรอืหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด ทัง้นี ้ระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้อาจมีการเปลีย่นแปลงเป็น
คราวๆ ไป และลกูคา้ตกลงยอมรบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลาดงักล่าว 

(3) บริษัทจะช าระราคาค่าขายหลกัทรพัยโ์ดยผ่านระบบหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมตัิ (ATS) หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้ที่วางเงินไวก้ับบริษัทล่วงหนา้ (Cash Balance) หรือโดยจ่ายเช็คขีดคร่อมระบุเขา้บญัชีลกูคา้ หรือ
บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทเปิดไวเ้พื่อลกูคา้ หรือบญัชีที่บนัทึกรายการใหล้กูคา้กูย้ืมเงินเพื่อการซือ้หลกัทรพัยท์ี่
ลกูคา้มีอยู่กับบริษัท (Credit Balance) หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ตลาดหลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานก ากบัดูแลที่เก่ียวขอ้ง หรือ
บรษัิทก าหนด 

5.2 กรณีลูกค้ำสั่งให้บริษัทขำยหลักทรัพย ์หำกลูกค้ำยังค้ำงช ำระรำคำค่ำซือ้หลักทรัพย ์เงินทดรอง ค่ำบ ำเหน็จ หรือเงินอื่น
ใดแก่บริษัท ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องช ำระรำคำค่ำซือ้หลักทรัพย ์เงนิทดรอง ค่ำบ ำเหน็จ หรือเงนิอื่นๆ ที่ค้ำงช ำระให้แก่บริษัท
จนครบถว้นก่อน บริษัทจึงจะช ำระรำคำค่ำขำยหลักทรัพยใ์ห้แก่ลูกค้ำ ทั้งนี้ ถอืเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขำดของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทมีสทิธิหกักลบลบหนีท้ี่ลกูคา้ยงัคงคา้งช าระอยูก่บับรษัิทกบัราคาคา่ขายหลกัทรพัยท์ี่บรษัิทตอ้งช าระใหแ้ก่ลกูคา้
ดงักลา่วในวรรคแรกนัน้ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ 

ข้อ 6. กำรซือ้ขำยหลักทรัพยผ่์ำนระบบอินเทอรเ์น็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ในกรณีที่ลกูคา้ประสงคจ์ะใชบ้รกิารซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบอินเทอรเ์น็ตหรอืระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ลกูคา้ตกลงดงัตอ่ไปนี  ้

6.1 ลกูคา้ขอรบัรองว่า ลกูคา้มีความรูแ้ละความเขา้ใจในการใชบ้ริการการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ต ตลอดจนกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และประเพณีปฏิบัติในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตามที่ตลาดหลกัทรพัย ์และ ส านักงาน ก.ล.ต.  
ส านกัหกับญัชี และหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นใดของรฐัก าหนดเป็นอยา่งดี 

6.2 ลูกคา้มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย ์รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่าน
อินเทอรเ์น็ตเป็นอยา่งดี ทัง้นีไ้มว่า่จะเป็นความเสีย่งที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอรข์องลกูคา้ หรอืของบรษัิท หรอืของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่นใด การสญูหายของขอ้มลูระหวา่งการสือ่สารหรอืสง่ผา่นขอ้มลู หรอืการสง่หรอืรบัขอ้มลูเป็นไปอยา่ง
ล่าช้าหรือไม่อาจรบัหรือส่งขอ้มูลได ้หรือกรณีระบบเครือข่ายเกิดขัดขอ้งไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ หรือมีความผิดพลาด
คลาดเคลือ่นของขอ้มลูที่ไดร้บัเนื่องจากขอ้จ ากดัในการใชร้ะบบอินเทอรเ์น็ต หรอืความขดัขอ้งทางเทคนิค หรอืถกูลกัลอบน าขอ้มลูไป
ใช ้หรือไดร้บัไวรสัเขา้สูร่ะบบของลกูคา้ รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั  หรือกรณีอื่นใดก็ตาม โดยลกูคา้ยอมรบัว่า 
การที่บริษัทรบัเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต มิไดเ้ป็นการรบัรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถ
ป้องกนัความเสี่ยงต่างๆ ดงักลา่วได ้ซึ่งหากลกูคา้ไดร้บัความเสียหายจากกรณีดงักลา่ว บริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย
ดงักล่าว และลกูคา้จะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท ทัง้สิน้ เวน้แต่ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากการกระท า หรืองด เวน้ 
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ของบริษัท หรือพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้หากกรณีดงักลา่วเกิดจากการกระท าหรืองดเวน้
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกคา้ และก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างใดๆ แก่บริษัท ลูกคา้ตกลงยินยอมช าระ
คา่เสยีหายใหแ้ก่บรษัิท 
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ลกูคา้สามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรพัยก์สิกรไทย 
ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการ Scan QR Code 

6.3 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะก าหนดชุดค าสั่งและประเภทของระบบคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการให้บริการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตผ่านบริษัท และลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรบัปรุงชุดค าสั่งและระบบคอมพิวเตอรด์งักลา่ว 
ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลูกคา้รบัรองว่าจะไม่ใช้ชุดค าสั่งอื่นนอกจากชุดค าสั่งคอมพิวเตอรข์องบริษัท ซึ่งต่อเช่ือมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอรข์องลกูคา้ที่ใชใ้นการสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์และลกูคา้มีหนา้ที่ปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลอื่นใดตอ่เช่ือมอปุกรณค์อมพิวเตอรเ์ข้า
กบัอปุกรณค์อมพิวเตอรข์องลกูคา้ ซึง่ท าใหบ้คุคลดงักลา่วสามารถบนัทกึค าสั่งซือ้ขายเขา้มาในระบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิทได ้และ
บรษัิทไมต่อ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วไมว่า่กรณีใดๆ 

6.4 ลกูคา้มีสทิธิที่จะเรยีกดขูอ้มลูหรอืท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบัหลกัทรพัยจ์ากการใหบ้รกิารซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ
บริษัทได ้ก็ต่อเมื่อ ลกูคา้ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทตามวนั และเวลาที่บริษัทก าหนด โดยใชช่ื้อผูใ้ชบ้ริการ (Username) รหสัผ่าน 
(Password) และ รหัสส่วนตัว (PIN) ที่บริษัทก าหนด ซึ่งลูกคา้มีสิทธิเปลี่ยนแปลง Password และ PIN ดังกล่าวไดด้ว้ยตนเอง 
อย่างไรก็ตาม ลกูคา้ตกลงผูกพนัการใชบ้ริการตาม Password และ PIN ที่ลกูคา้เปลี่ยนแปลงใหม่ตามเง่ือนไข และขอ้ก าหนดใน
สญัญาแตง่ตัง้นายหนา้เพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยน์ีท้กุประการ  

6.5 เมื่อบริษัทอนุมตัิใหล้กูคา้ซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ตแลว้ บริษัทจะแจง้ Username และ Password ของลกูคา้ใหแ้ก่
ลกูคา้ทราบ โดยลกูคา้จะตอ้งเปลีย่นแปลง Password ทนัทีเพื่อปอ้งกนัมิใหบ้คุคลอื่นลว่งรูร้หสัผา่นของลกูคา้ ลกูคา้ตกลงรบัผิดชอบ
ในการเก็บรกัษา Username Password และ PIN ของตนไวเ้ป็นความลบั และรวมตลอดถึงการด าเนินธุรกรรมใดๆ ที่กระท าผา่นทาง
ระบบการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท หากมีผูใ้ดน า Username Password และ PIN ของลกูคา้ไปใชใ้นการดขูอ้มลู หรือ สง่ค าสั่ง
ซือ้หรือขายหลกัทรพัยไ์ม่ว่าในกรณีใดๆ ลกูคา้ตกลงที่จะรบัผิดชอบส าหรบัการกระท าดงักลา่วเองทัง้สิน้ ทัง้นี ้หาก Password หรือ 
PIN ไดส้ญูหาย ถกูท าลาย หรือลกูคา้ไม่อาจจดจ า Password หรือ PIN ดงักลา่วได ้ลกูคา้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อให้
บริษัทระงบัการใชบ้รกิารซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ตทนัที หากลกูคา้ไมแ่จง้แก่บริษัทแลว้ ถา้เกิดความเสียหายใดๆ แก่
ลกูคา้ บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบในความเสยีหายดงักลา่วใดๆ ทัง้สิน้ ลกูคา้ตกลงที่จะรบัผิดชอบส าหรบัการกระท าดงักลา่วเอง และหาก
บรษัิทไดร้บัความเสยีหายจากการกระท านัน้ ลกูคา้ยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่บรษัิท เพื่อความเสยีหายที่เกิดขึน้
ทัง้สิน้ 

6.6 ลกูคา้รบัทราบดีว่า เนื่องจากระบบการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ตเป็นบริการเสริมที่บริษัทอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ลกูคา้เท่านัน้ ดงันัน้ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขดัขอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใดๆ รวมทัง้เหตสุดุวิสยัท าใหก้ารใหบ้ริการดงักลา่วขดัขอ้งจนลกูคา้ไม่สามารถใชห้รือรบับริการไดแ้ลว้ ลกูคา้สามารถสง่ค าซือ้ขาย 
หรือใชบ้ริการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับหลกัทรพัย ์หรือท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับหลกัทรพัยผ์่านทางพนกังานของบริษัท หรือตาม
วิธีการอื่นที่เป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาแตง่ตัง้นายหนา้เพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ทนได ้

6.7 ลกูคา้ทราบถึงขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการบนัทึกค าสั่งซือ้ขาย ที่มีลกัษณะไมเ่หมาะสม เช่น ค าสั่ง
ในลกัษณะลดัคิวและปิดบงัค าสั่งของผูอ้ื่น ค าสั่งในลกัษณะใส่-ถอน ค าสั่งในลกัษณะจบัคูก่นัเอง (Wash Sale) ค าสั่งในลกัษณะชีน้  า
ราคา ค าสั่งในลกัษณะผลกัดนัราคา ค าสั่งในลกัษณะพยงุราคา เป็นตน้ และลกูคา้รบัรองวา่จะไม่บนัทกึค าสั่งซือ้ขายที่มีลกัษณะไม่
เหมาะสมตามที่กลา่ว หากบริษัทพบการสง่ค าสั่งที่มีลกัษณะไม่เหมาะสมของลกูคา้หรือในบญัชีของลกูคา้ ลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัท
ระงับหรือยกเลิกค าสั่งดังกล่าว รวมถึงการใหบ้ริการซือ้ขายหลักทรัพยผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ต  หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัท
เห็นสมควร โดยลกูคา้จะไมโ่ตแ้ยง้หรอืเรยีกรอ้งสทิธิใดๆ ทัง้สิน้ 

6.8 บรษัิทมีสทิธิที่จะยืนยนัค าสั่งของลกูคา้ผา่นระบบอินเทอรเ์น็ต หรอืระบบอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืตามวิธีการอื่นใดที่บรษัิทเห็นสมควร 

6.9 หากกรณีที่ลกูคา้ไม่ด าเนินการ หรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดใดๆ ในสญัญานี ้(รวมถึงกรณีที่ลกูคา้ปฏิเสธที่จะยอมรบัขอ้เสนอที่ได้  
ขอแกไ้ขขอ้ก าหนดโดยบรษัิท) หรอืฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และประเพณีปฏิบตัิในการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ รวมถึง การซื ้อขายหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน หรือองค์กร  
หรือตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นใด หรือส านกัหกับญัชี หรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลอื่นใดของรฐั หรือของบริษัท บริษัทมีสิทธิ ระงบัไวช้ั่วคราว
หรือบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการการซือ้ขายหลักทรัพยผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเ์มื่อใดก็ได้  
โดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ 
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ลกูคา้สามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรพัยก์สิกรไทย 
ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการ Scan QR Code 

6.10 ลกูคา้ทราบดีว่า บรรดาขอ้มลูหรอืขา่วสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอรเ์น็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท เป็นขอ้มลูขา่วสารที่บรษัิท
ไดร้บัมาในสภาพหรือในลกัษณะเช่นนัน้ บริษัทจะไม่รบัรองหรือรบัประกันความถกูตอ้ง ความสมบูรณ ์ล าดบั เวลา ราคาซือ้ขาย 
ความสามารถในการซือ้ขาย หรือความเหมาะสมเพื่อวตัถปุระสงคใ์ดของขอ้มลูหรือข่าวสาร บริษัทไม่ตอ้งรบัผิดต่อลกูคา้ หากเกิด
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายที่เกิดจากการใชข้อ้มลูหรอืขา่วสารดงักลา่ว 

6.11 ลกูคา้ยินยอมใหบ้รษัิท หรอืตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหากลกูคา้ประสงคจ์ะยกเลกิการใชบ้รกิารซือ้ขายหลกัทรพัยผ์า่นระบบอินเทอรเ์น็ต 
ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใหบ้ริษัทด าเนินการยกเลิกการใหบ้ริการ โดยลกูคา้จะบอกเลิกการใช้
บริการไดก็้ต่อเมื่อลกูคา้ไม่มีหนีส้ินใดๆ คา้งช าระกบับริษัท และในการบอกการเลิกใชบ้ริการดงักล่าวลกูคา้จะตอ้งบอกกลา่วเป็น
หนงัสอื หรอืวิธีการอื่นใดที่บรษัิทก าหนดและตอ้งแจง้มายงับรษัิททราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

ข้อ 7. กำรดูแลรักษำทรัพยส์ินของลูกค้ำ 

7.1 ลกูคา้ตกลงใหบ้ริษัทท าหนา้ที่ดแูลทรพัยส์ินของลกูคา้ เพื่อประโยชนใ์นดา้นการเก็บรกัษา หรือเพื่อการซือ้ขาย หรือเพื่อเป็นประกนั
การซือ้ขาย หรอืเพื่อยืมหลกัทรพัย ์หรอืเพื่อใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรอืเพื่อประโยชนอ์ื่นใดภายใตข้อบเขตที่กฎหมายก าหนด 

7.2 ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดีวา่ ในกรณีที่บรษัิทไดฝ้ากทรพัยส์นิประเภทเงินของลกูคา้ไวก้บัธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือลงทุนในบตัรเงินฝากของธนาคารดงักล่าวที่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี เงินฝากหรือเงินลงทุนดงักล่าวจะไดร้บั
ความคุม้ครองจากกองทนุคุม้ครองเงินฝาก หรอืองคก์รอื่นใดที่มีหนา้ที่ในการรบัประกนัเงินฝาก แตใ่นกรณีที่เงินของลกูคา้เก็บรกัษา
ไวท้ี่บรษัิท เงินดงักลา่วจะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองจากกองทนุคุม้ครองเงินฝากหรอืองคก์รอื่นใดที่มีหนา้ที่ในการรบัประกนัเงินฝาก 

7.3 ลกูคา้ทราบและตกลงวา่ การเบิกถอนทรพัยส์นิตอ้งท าเป็นหนงัสอืตามแบบฟอรม์ หรอืวิธีการอื่นใดที่บรษัิทก าหนดและตอ้งแจง้มายงั
บรษัิทลว่งหนา้  

7.4 บริษัทอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการฝาก ถอนเงินหรือหลกัทรพัย ์ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรกัษาและดแูลทรพัยส์นิของ
ลกูคา้ก็ได ้ทัง้นีต้ามอตัราที่บริษัทประกาศก าหนด ณ ที่ท  าการของบริษัท และบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใน
การดงักลา่วตามที่บรษัิทเห็นสมควรไดด้ว้ย ทัง้นีจ้ะประกาศก าหนดโดยวิธีการเช่นเดียวกนั 

7.5 บรษัิทจะจดัท าและจดัสง่รายงานแสดงทรพัยส์นิใหล้กูคา้อยา่งนอ้ยตามระยะเวลาที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

7.6 ลูกคา้ตกลงมอบอ านาจใหบ้ริษัทเก็บรกัษาไวอ้ย่างปลอดภัย ซึ่งหลกัทรพัย ์เงินสดและทรพัยส์ินของลูกคา้ที่เก่ียวกับสญัญานี ้
(“สินทรัพย์”) สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัท เพื่อบ่งชี ้ได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า  
โดยการด าเนินการดงัตอ่ไปนีถื้อวา่เป็นการแยกทรพัยส์นิแลว้ 

(1) ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทเงิน 

บริษัทแยกเก็บรกัษาไวท้ี่ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือการลงทนุในบตัรเงินฝากของธนาคาร
ดงักลา่วที่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี หรอืการลงทนุในลกัษณะอื่นตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยระบอุยา่งชดัเจน
ในบญัชีเงินฝากหรอืบตัรเงินฝาก หรอืการลงทนุนัน้วา่เป็นการด าเนินการโดยบรษัิทหลกัทรพัยเ์พื่อประโยชนล์กูคา้ 

(2) ส าหรบัทรพัยส์นิประเภทหลกัทรพัย ์

(ก) บริษัทอาจแยกเก็บรกัษาไวท้ี่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบไุวอ้ย่างชดัเจนว่าหลกัทรพัย์
ดงักลา่วเป็นการฝากโดยบรษัิท เพื่อประโยชนข์องลกูคา้ หรอื 
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(ข) บริษัทอาจแยกเก็บรักษาไวแ้ละอยู่ในความครอบครองของบริษัท และกระท าในลักษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะไดว้่า  
ใบหลกัทรพัยด์งักลา่วเป็นทรพัยส์นิของลกูคา้โดยปราศจากเหตสุงสยั 

(3) ส าหรบัทรพัยส์นิอื่น 

บรษัิทแยกไวใ้นลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะไดว้า่ทรพัยส์นิอื่นนัน้เป็นทรพัยส์นิของลกูคา้โดยปราศจากเหตสุงสยั 

7.7 กรณีมีดอกผลที่เกิดจากทรพัยส์นิใดๆ ของลกูคา้ตามที่บรษัิทตกลงไว ้ในกรณีที่ลกูคา้มีสทิธิที่จะไดร้บัดอกผลจากบรษัิท ลกูคา้ตกลง
ใหบ้ริษัทมีสิทธิน าดอกผลดงักล่าวมาหกัช าระคา่ธรรมเนียมในการดแูลรกัษาทรพัยส์ินตามสญัญานี ้หรือหนีอ้ื่นใดที่ลกูคา้ตอ้งช าระ
แก่บรษัิท ทัง้นีจ้นกวา่บรษัิทจะไดร้บัช าระคา่ธรรมเนียม หรอืหนีด้งักลา่วจนครบถว้นแลว้โดยมิตอ้งบอกใหล้กูคา้ทราบก่อน อยา่งไรก็
ตาม หากน าดอกผลมาหกัช าระค่าธรรมเนียม และหนีด้ังกลา่วแลว้ลกูคา้ยงัคงมีหนีส้ินคา้งอยู่กับบริษัทอีก ลกูคา้ตกลงรบัผิดชอบ
ช าระหนีท้ี่คา้งอยูน่ัน้จนครบถว้น 

7.8 ลูกค้ำตกลงยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสำมำรถน ำเงินจ ำนวนที่ต้องแยกไว้เป็นทรัพยส์ินของลูกค้ำไปฝำกไว้กับสถำบัน
กำรเงนิที่มีควำมสัมพันธไ์ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมของบริษัทได้ 

7.9 กรณีทรพัยส์ินของลูกคา้สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหนา้ที่ของบริษัท บริษัทตกลงรบัผิดชอบใน
ทรพัยส์นิของลกูคา้อยา่งเต็มจ านวน 

ข้อ 8. ผลแห่งสัญญำ 

8.1 กรณีบังคับขำยตำมข้อ 4.1 น้ัน ลูกค้ำยินยอมผูกพันต่อกำรบังคับขำยหลักทรัพยด์ังกล่ำว เสมือนเป็นกำรขำยตำมค ำสั่ง
ของลูกค้ำเอง ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิตำมกฎหมำย หรือตำมสัญญำนี้น ำหลักทรัพยข์องลูกค้ำออกขำยน้ัน แม้จะปรำกฏ
ว่ำบริษัทขำยไปในรำคำต ่ำกว่ำรำคำตลำดในขณะน้ันก็ดี หรือรำคำตลำดของหลักทรัพยน้ั์นๆ ได้ปรับตัวสูงขึน้หลังกำร
ขำยก็ดี ลูกค้ำตกลงจะไม่เรียกร้องเงนิชดเชยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัท 

8.2 หากกรณีที่ลกูคา้ไมโ่ตแ้ยง้หรือคดัคา้นเป็นลายลกัษณอ์กัษรเก่ียวกบัขอ้ความในรายงานต่างๆ ภายในเวลา 7 วนันบัจากวนัที่ระบไุว้
ในรายงาน ใหถื้อวา่ลกูคา้ไดส้ละสทิธิโตแ้ยง้ใดๆ และยอมรบัความถกูตอ้งของรายงานดงักลา่ว 

8.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช าระหนีใ้ดๆ ตามสัญญานี ้หรือผิดสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใด หรือลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเป็น  
ผูไ้รค้วามสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ หรือตกเป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูศาลสั่งใหต้อ้งถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือกรณีอื่นใดที่
เมื่อบรษัิทเห็นเป็นการสมควรเพื่อปอ้งกนัผลประโยชนข์องบรษัิท ลกูคา้ตกลงและยินยอมใหบ้รษัิทขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน หรือ
สทิธิอื่นใดของลกูคา้ ซึง่อยูใ่นความครอบครองของบรษัิทไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่นไดท้นัที หรอืซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด หรอืบางสว่นเพื่อ
ชดใชใ้หบ้ริษัทแทนหลกัทรพัยซ์ึ่งลกูคา้ไดส้ั่งใหบ้ริษัทขายไปแลว้ แต่ลกูคา้ยงัมิไดส้ง่มอบใหบ้ริษัทไดท้นัทีเช่นเดียวกนั อีกทัง้ไม่ เป็น
การตดัสทิธิของบรษัิทฯ ที่จะปิดบญัชีของลกูคา้ดว้ย 

8.4 ลกูคา้ตกลงยินยอมเสียเบีย้ปรบัและดอกเบีย้ในหนีท้ี่คา้งช าระตามสญัญานีใ้หแ้ก่บริษัทในอตัราดอกเบีย้สงูสดุตามประกาศของ
บริษัทที่ไดก้ าหนดไว ้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจะประกาศก าหนดเปลี่ยนแปลงเป็นคราวๆ ไป นบัแต่วนัที่ลกูคา้ผิดนดั
ช าระราคาจนกวา่ลกูคา้จะช าระเสรจ็สิน้ 

8.5 ในกรณีที่ลูกค้ำมิได้ปฏิบัติตำมสัญญำนี้ข้อหน่ึงข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะกระท ำกำรใดๆ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยผ่ำน
ตลำดหลักทรัพย ์หรือโดยกำรขำยทอดตลำด หรือโดยซือ้ขำยกับบุคคลใดๆ หรือกับบริษัทก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่ำวแก่
ลูกค้ำก่อน และไม่จ ำเป็นต้องแจ้งหรือโฆษณำ หรือกระท ำกำรใดๆ ที่คล้ำยคลึงกันกอ่นทัง้สิน้ และลูกค้ำยนิยอมให้บริษัท
น ำเงินซ่ึงได้จำกกำรขำยหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์ิน หรือสิทธิอื่นใดของลูกค้ำมำช ำระหนี้และค่ำใช้จ่ำยทุกชนิดที่ลูกค้ำมี
ต่อบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่อำจมีขึน้ในอนำคตไม่ว่ำหนี้น้ันจะถึงก ำหนดช ำระคืนแก่บริษัทหรือไม่ก็ตำม และบริษัทมี
สิทธิหักกลบลบหนี้ทุกชนิดของลูกค้ำได้ตำมแต่บริษัทจะเห็นสมควร และลูกค้ำยินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ทุกชนิดที่
ยงัคงต้องช ำระแก่บริษัทจนครบถว้น 
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8.6 ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทเขา้เป็นสมาชิกของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยต์ามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตาม
กฎหมายอื่นที่ไดป้ระกาศบงัคบัไว ้และใชบ้รกิารตา่งๆ ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยด์งักลา่วในสว่นท่ีเก่ียวกบัหลกัทรพัยข์องลกูคา้ เช่น  
ฝาก ถอน โอน รบัโอน จดแจง้ และเพิกถอนการจดแจง้จ าน าหลกัทรพัยอ์อก หรือถอนใบหลกัทรพัย ์เป็นตน้ โดยลกูคา้ตกลงยินยอม
ใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ เช่น  ตกลงให้
บรษัิทเปิดเผยช่ือ ที่อยู ่และรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัตวัของลกูคา้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยท์ราบ เป็นตน้ 

ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทสามารถเบิกถอนหลกัทรพัยข์องลกูคา้ซึ่งฝากอยู่ที่ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ด ้โดยจะเบิกเป็นใบหลกัทรพัย ์หรือเบิกในระบบไรใ้บหลกัทรพัยก็์ได ้และจะเบิกเป็นช่ือ
ลูกคา้หรือเป็นช่ือบริษัท แลว้บริษัทจะเก็บรกัษาไวเ้พื่อลูกคา้ก็ไดเ้ช่นกัน โดยใหถื้อว่าสญัญานีเ้ป็นหนงัสือมอบอ านาจใหบ้ริษัท
สามารถด าเนินการ และลงนามในเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้นเสรจ็สิน้ 

8.7 ลกูคา้ตกลงที่จะไม่เรียกรอ้ง ฟ้องรอ้ง หรือด าเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลกูคา้ไดร้บัอนัเนื่องมาจากการกระท า 
การงดเวน้กระท าการ หรอืความผิดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืบคุคลอื่นใดอนันอกเหนือการควบคมุของบรษัิท เช่น ความเสยีหายอนั
เกิดจากการท่ีลกูคา้ไดร้บัใบหลกัทรพัยล์า่ชา้ เป็นตน้  

8.8 สัญญำนี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่ำจะได้มีกำรบอกเลิกสัญญำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง คู่สัญญำอำจบอกเลิกสัญญำนี้ได้
โดยกำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือ หรือแจ้งด้วยวิธีกำรอื่นใดตำมที่บริษัทก ำหนดไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วัน โดยกำรบอกเลิกสัญญำไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้ำที่ของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยซ่ึงได้มีขึ้นก่อนกำรเลิก
สัญญำจะมีผล อย่ำงไรก็ดี ลูกค้ำจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญำนี้พร้อมทั้งปิดบัญชีได้ต่อเม่ือปรำกฏว่ำลูกค้ำไม่มีภำระหนี้สิน
ใดๆ ค้ำงช ำระกับบริษัท 

 ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญำพร้อมทั้งปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพยข์องลูกค้ำได้ทันทีโดยไม่จ ำเป็นต้องบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำ หำกลูกค้ำผิดนัดช ำระหนี้ใดๆ ตำมสัญญำนี้ หรือ ผิดสัญญำข้อใดข้อหน่ึง หรือ บริษัทพบว่ำลูกค้ำมีพฤติกรรม
หรือมีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง หรือ มีกำรกระท ำ
ควำมผิดใดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับหลักทรัพย ์ทั้งที่มีขึน้ในปัจจุบันและที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต 

8.9 การเพิกเฉยหรือความลา่ชา้ของบรษัิทในการบงัคบัใชส้ทิธิใดๆ ตามสญัญานี ้หรือการใชส้ิทธิเพียงครัง้เดียวหรอืเพียงบางสว่น ไม่ถือ
ว่าเป็นการสละสิทธิ หรือตดัสิทธิของบริษัทฯ ที่จะบงัคบัใชส้ิทธิใดๆ ตามสญัญานี ้และในกรณีที่บริษัทไดผ้่อนผนัการปฏิบตัิตาม
สญัญาของลกูคา้ใดๆ ตามสญัญานี ้หรืองดเวน้การใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาในคราวใด ใหถื้อว่าการผ่อนผนัหรือการงดเวน้ดงักลา่ว
เป็นการผอ่นผนัหรอืการงดเวน้เฉพาะคราวเทา่นัน้ 

8.10 นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ที่บริษัทมีต่อลกูคา้ตามสญัญานี ้บริษัทก็มีสิทธิที่จะเรียกใหล้กูคา้รบัผิดชอบบรรดาความเสียหายและ
ค่าใชจ้่ายใดๆ ที่บริษัทอาจไดร้บัอนัเนื่องมาจากหรือเก่ียวกบัสญัญานี ้หรือเก่ียวกบัการกระท าหรืองดเวน้กระท าการของลกูคา้  หรือ
ตวัแทนของลกูคา้ รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใชจ้่ายใดๆ ที่บริษัทอาจไดร้บัอนัเนื่องมาจากการเรียกรอ้ง หรือฟ้องรอ้ง 
โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเก่ียวกับสัญญานี ้ซึ่งมิได้เกิดขึน้จากการกระท า งดเว้นกระท าการหรือความผิดของบริษัท  
แตป่ระการใด 

ข้อ 9. กำรยอมรับควำมเสี่ยง 

9.1 ลูกค้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ กำรซือ้ขำยหลักทรัพยใ์นตลำดหลักทรัพย ์หรือในศูนยซื์อ้ขำยหลักทรัพยอ์ื่นน้ัน มีควำมเสี่ยง
เน่ืองจำกมูลค่ำและผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพยด์ังกล่ำวสำมำรถขึน้ลงได้โดยจะผันแปรไปตำมระดับรำคำ
หลักทรัพยท์ี่ลงทุน สภำพคล่องของหลักทรัพย ์หรือภำวะกำรลงทุนโดยทั่วไป ซ่ึงอำจมีควำมผันผวนจำกเหตุกำรณท์ี่ไม่
อำจทรำบล่วงหน้ำได้ ดังน้ัน ลูกค้ำอำจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป  
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ทัง้นีล้กูคา้เขา้ใจดีวา่ ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ ์หรอืใบส าคญัแสดงสทิธิประเภทอื่นท่ีมีวนัหมดอาย ุลกูคา้จะไมส่ามารถซือ้
ขายไดห้ลงัวนัหมดอายนุัน้ อนึง่ ลกูคา้เขา้ใจและยอมรบัวา่ สญัญาขอ้นีไ้มอ่าจกลา่วถึงความเสีย่งในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ดท้ัง้หมด 
ดงันัน้ ลกูคา้อาจมีความเสี่ยงประการอื่นซึง่มิไดก้ลา่วไวใ้นสญัญาขอ้นี ้และการท่ีบริษัทรบัเป็นนายหนา้ซื ้อขายหลกัทรพัยก็์มิไดเ้ป็น
สิ่งที่ร ับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึน้ได้ทัง้หมด ดังนั้น ลูกค้าจะใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบใน  
การตัดสินใจซือ้ขายหลกัทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกับระดบัผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ลูกคา้ยอมรบัได ้และจะรบัผิดชอบต่ อ 
ความเสยีหายที่เกิดจากความเสีย่งตา่งๆ ดว้ยตนเองทัง้สิน้ 

9.2 บริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความสญูเสีย หรือความเสียหายที่ลกูคา้ไดร้บัในทกุกรณี หากความสญูเสียหรือความเสียหายดงักลา่ว  
มีเหตุจากอคัคีภยั วาตภยั เหตุสดุวิสยั การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล การประทว้ง สงคราม การเขา้ควบคุมโดยอ านาจรฐั 
ขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความลา่ชา้อนัเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบคุคลภายนอก หรือเครือข่าย  
การสื่อสารของบริษัท การตั้งข้อจ ากัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ  
หรือเหตปุระการอื่นใดที่สง่ผล หรือที่น่าจะสง่ผลใหเ้กิดเหตดุงักลา่ว การปิดตลาดต่างประเทศหรือตลาดในประเทศ (รวมถึงตลาด
หลกัทรพัย)์ หรอืตลาดอื่น หรอืเหตปุระการอื่นที่มีผลตอ่การด าเนินการของบรษัิท 

9.3 ในกรณีที่ลกูคา้มีความประสงคจ์ะช าระ หรือสง่มอบเงินตามบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี ้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ลกูคา้ตกลงใหใ้ชอ้ตัรา
แลกเปลี่ยนเงินสกลุตา่งประเทศเทียบกบัเงินบาทที่ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ขายแก่บคุคลทั่วไปในวนัที่บริษัทแลกเปลีย่น
เงินดงักลา่วเป็นเกณฑใ์นการค านวณ และยอมรบัความเสี่ยงใดๆ ต่อความสญูเสีย หรือความเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเป็นผล
มาจากการแลกเปลีย่นเงินสกลุหนึง่ไปเป็นเงินในอีกสกลุหนึง่ที่อาจเกิดขึน้ในบญัชีของลกูคา้ 

ข้อ 10 กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล 

ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผูใ้ชบ้รกิาร โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จ  าเป็นเพื่อการ
ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ การด าเนินการตามค าขอของลกูคา้ก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นด าเนินการแทนบริษัทเพื่อสนบัสนนุการ
ใหบ้รกิาร เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตอ่สือ่สาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสทิธิและ/หรอืหนา้ที่ และ/หรอืการจดัการ
ขอ้รอ้งเรียน นอกจากนี ้ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลดงักลา่วไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภายนอก 
ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานตอ่ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลติภณัฑร์ว่มกนัในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสทิธิ/หนา้ที่ 
ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ที่ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจากบริษัทดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักลา่ว ทัง้นี ้รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายกา รคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลในเว็บไซตข์องธนาคาร www.kasikornsecurities.com/th/policy/privacy 

ในกรณีที่ลกูคา้มีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นใดแก่บริษัทเพื่อด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคข์า้งตน้ ลกูคา้ขอรบัรอง
ว่าไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอื่นดงักลา่ว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอ์ื่นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นดงักลา่วแก่
บริษัท และไดแ้จง้ใหบุ้คคลอื่นดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 
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ข้อ 11. ข้อตกลงอื่นๆ 

11.1 บรรดาหนงัสอืติดตอ่ ค าบอกกลา่ว ทวงถาม เอกสารหรอืหนงัสอือื่นใดที่จะสง่ใหแ้ก่ลกูคา้ ไมว่า่จะสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรอืไม่
ลงทะเบียน หรือใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทน าไปสง่เองก็ดี ถา้หากไดน้ าสง่ไปยงัที่อยู่ซึ่งลกูคา้ไดใ้หไ้วแ้ก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบี ยน
ราษฎร ์หรือส านกัท าการงานของลกูคา้ หรือไดส้ง่ทางโทรสาร หรือโดยทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ไปยงัหมายเลขโทรสาร
หรือที่อยู่ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E-mail address) ที่ลูกคา้ไดใ้หไ้วก้ับบริษัทแลว้ ใหถื้อว่าไดส้่งใหแ้ก่ลูกคา้โดยชอบแลว้ ทัง้นี ้ 
โดยไมต่อ้งค านงึวา่จะมผีูร้บัไวห้รอืไม ่และถึงแมว้า่สง่ใหแ้ก่ลกูคา้ไมไ่ดเ้พราะที่อยูข่องลกูคา้นัน้เปลีย่นแปลงหรอืรือ้ถอนไป โดยลกูคา้
ไมไ่ดแ้จง้การเปลีย่นแปลงหรอืรือ้ถอนนัน้ใหบ้รษัิททราบตามช่องทางที่บรษัิทก าหนด หรอืสง่ใหไ้มไ่ดเ้พราะหาที่อยูไ่มพ่บก็ดี ใหถื้อว่า
ลูกคา้ไดร้บัและทราบหนังสือติดต่อ ค าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแลว้ในวันที่พนักงาน
ไปรษณีย ์หรอืคนของบรษัิทไดไ้ปสง่ ณ ภมูิล  าเนานัน้ หรอืในวนัท่ีสง่โทรสารหรอืสง่ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ได ้อนึง่ การแจง้
หรือบอกกลา่วใดๆ ซึ่งตามสญัญานีม้ิไดบ้งัคบัใหท้ าเป็นลายลกัษณอ์กัษร หากบริษัทไดด้  าเนินการแจง้หรือบอกกลา่วแก่ลกูคา้ดว้ย
วาจา หรอืโดยทางโทรศพัทห์รอืวิธีการอื่นใดแลว้ใหถื้อวา่เป็นการแจง้หรอืบอกกลา่วโดยชอบและลกูคา้ไดร้บัทราบโดยชอบแลว้ 

11.2  ลกูคา้ยอมรบัว่า ลกูคา้เขา้ใจและ รบัทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของ ส านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวขอ้งและท าหนา้ที่ควบคุมดูแลธุรกิจหลกัทรพัย ์หรือของบริษัท โดยลูกคา้จะถือปฏิบตัิตามโดยเคร่งครดั รวมทัง้กรณีที่มี  
การเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัดงักลา่วภายหลงัการท าสญัญานี ้ลกูคา้ก็ยอมรบั เขา้ใจ
และรบัทราบถึงการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 

11.3 ลกูคา้จะโอนสทิธิหรอืภาระผกูพนัในสญัญาฉบบันี ้ใหแ้ก่บคุคลอื่นมิได ้

11.4 บรษัิทอาจโอนสทิธิ ภาระผกูพนั หรอืผลประโยชนข์องบรษัิทตามสญัญาฉบบันี ้ใหแ้ก่บคุคลใดได ้โดยไมต่อ้งไดร้บัความยินยอมจาก
ลกูคา้ก่อน 

11.5 คูส่ญัญาตกลงใหบ้รรดาขอ้ความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละในเอกสารหรอืสญัญาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนเอกสารแนบทา้ยสญัญานีใ้หถื้อเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา เวน้แตจ่ะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในสญัญานี ้ในกรณีทีม่ี
ขอ้ความใดขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในสญัญานีใ้หใ้ชส้ญัญานีบ้งัคบั และกรณีที่ขอ้ความในเอกสารที่ใหถื้อเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา
ขดัหรอืแยง้กนัเอง ลกูคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของบรษัิท ลกูคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นดลุพินิจของบรษัิทในการแกไ้ขเพิม่เติม
ขอ้ก าหนดในสญัญานีไ้ด ้โดยบรษัิทจะตอ้งสง่ค าบอกกลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัลกูคา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัท่ีการแกไ้ข
เพิ่มเติมจะมีผลใชบ้งัคบั ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมที่บรษัิทไดแ้จง้ไปยงัลกูคา้นัน้ใหถื้อวา่ลกูคา้ไดต้กลงยอมรบัการแกไ้ขเพิม่เติม
ดงักลา่ว หากลกูคา้ไมม่ีหนงัสอืโตแ้ยง้คดัคา้นการแกไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่วมายงับรษัิทก่อนวนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้จะมีผลใชบ้งัคบั 

11.6 ในกรณีที่ขอ้ตกลงแห่งสญัญานี ้ขอ้ใดขอ้หนึ่งขดัต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของ  
กฎ ระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายอื่นใด คู่สญัญา ทัง้สองฝ่ายตกลงใหข้อ้ตกลงที่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย
ยงัคงมีผลสมบรูณใ์ชบ้งัคบัไดต้อ่ไป 

11.7 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรสัญญำคู่ฉบับลูกค้ำสำมำรถแจ้งให้กับบริษัททรำบ โดยบริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งให้ลูกค้ำภำยใน
ระยะเวลำอันสมควร 

11.8 สญัญาฉบบันีใ้หอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 
  



 

 

สัญญำแต่งตัง้นำยหน้ำเพือ่ซือ้ขำยหลักทรัพย ์
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ลกูคา้สามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรพัยก์สิกรไทย 
ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการ Scan QR Code 

คู่สญัญาตกลงว่า ในกรณีที่มีขอ้พิพาทตามสญัญาฉบบันี ้ศาลที่มีอ  านาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอ านาจในประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัท  
มีสทิธิที่จะด าเนินคดีกบัลกูคา้ตอ่ศาลอื่นใดที่มีเขตอ านาจเหนือลกูคา้และทรพัยส์นิของลกูคา้ 

อย่างไรก็ตาม หากลกูคา้มีขอ้พิพาทระหว่างตวัแทนนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ลกูคา้สามารถรอ้งเรียนกับส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเขา้สู่
กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีอนญุาโตตลุาการได ้ซึง่เป็นมาตรการในการใหค้วามคุม้ครองสทิธิของผูล้งทนุในตลาดทนุ 

ลกูคา้เขา้ใจขอ้ความในสญัญานีโ้ดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวก้บับริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยกำรลงนำมใน
เอกสำรฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ 

1. ขา้พเจา้เป็นเจา้ของบญัชี มีอ  านาจในการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยด์ว้ยตนเอง เวน้แตผู่ร้บัผลประโยชนเ์ป็นบคุคลอื่น ขา้พเจา้จะแจง้
ใหบ้รษัิททราบ 

2. ขา้พเจา้รบัรอง และยืนยนัวา่ ขอ้มลูที่ใหไ้วใ้นค าขอเปิดบญัชีเป็นขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้นตามความเป็นความจริง และเป็นปัจจบุนั ซึ่ง
ขา้พเจา้รบัทราบวา่ ขอ้มลูดงักลา่วมีผลตอ่การใหบ้รกิาร หรอืการใหค้  าแนะน าที่ขา้พเจา้จะไดร้บัจากบรษัิท 

3. ขา้พเจา้รบัทราบ มีความเขา้ใจ และตกลงปฏิบตัิตามสญัญาแต่งตัง้นายหนา้เพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข กฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศและขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ส  านกัหกับญัชี 
สมาคมบรษัิทหลกัทรพัยไ์ทย หนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง และระเบียบและประกาศตา่งๆ ของบรษัิท รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้ 

4. ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทท าการตรวจสอบ และเปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์ส านกัหกับญัชี
และหนว่ยงานอื่นที่มีอ  านาจตามกฎหมาย 

5. ขา้พเจา้ไดอ้า่น และท าความเขา้ใจในเอกสารดงัตอ่ไปนีแ้ลว้ 
 สญัญาแตง่ตัง้นายหนา้เพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 ค าเตือนส าหรบัแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ (Customer Risk Profile) 

ลูกค้ำ 

 

ลงช่ือ............................................................................................................................... 

(……………………………………………………….………………………………..) ตวับรรจง 

                                       วนัท่ี (ว/ด/ป) ……….............................. 

เจ้ำหน้ำทีผู้่เปิดบัญชี 
 

ลงช่ือ................................................................... 

(…………………………………………………………...) 

วนัท่ี (ว/ด/ป) ………............................. 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 

ลงช่ือ................................................................... 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี (ว/ด/ป) ………............................. 
 



 

 

กำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล 
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ลกูคา้สามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรพัยก์สิกรไทย 
ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการ Scan QR Code 

ขอ้มลูของท่านเป็นสิ่งส  าคญัยิ่ง บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จะด าเนินการอย่างดีที่สดุดว้ยมาตรการที่เขม้งวด
ในการรกัษาความลบัและดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหป้ลอดภยั 

ทา่นสามารถเลอืกใหห้รอืไมใ่หค้วามยินยอมโดยไมม่ีผลตอ่การพิจารณาการใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

 ควำมยนิยอมให้บริษัทน ำเสนอผลิตภณัฑห์รือบริกำร 
เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสรับขอ้เสนอผลิตภัณฑห์รือบริการ สิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึน้ รวมถึงข่าวสาร 
ค าแนะน าที่เป็นประโยชนแ์ละโปรโมชั่นท่ีคดัสรรอยา่งเหมาะสม ทา่นยินยอมใหบ้รษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูของทา่น 

 ควำมยนิยอมให้กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงนิและพันธมิตรทำงธุรกิจน ำเสนอผลิตภณัฑห์รือบริกำร 
เพื่อใหท้่านไม่พลาดโอกาสรบัขอ้เสนอผลิตภัณฑห์รือบริการพิเศษ โปรโมชั่นที่คดัสรรอย่างเหมาะสมจากกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรทางธุรกิจ 13 ท่านยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารกสกิรไทยและพนัธมิตรทางธุรกิจ12ดงักลา่ว 
 

 
 

                                                 
13 กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย สามารถดรูายละเอียดไดจ้าก www.kasikornbank.com/financial-conglomerate และรายชื่อพนัธมิตรทางธุรกิจที่

ไดร้บัขอ้มลูของทา่นไดแ้ก่ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ในกรณีเพิ่มเติมผูร้บัขอ้มลูในภายหลงั : บริษัทจะแจง้รายชื่อผูร้บัขอ้มลูและขอความยินยอมอีกครัง้ ยกเวน้กรณีผูร้บัขอ้มลูอยู่ในกลุ่ มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย บรษัิทจะแจง้รายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงใหท้า่นทราบ 

 

ลายมือช่ือ ....................................................................................................................  

( ) ตวับรรจง 

 

วนัท่ี (ว/ด/ป) ……………….……..... 
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แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 
ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 

ลกูคา้สามารถสมคัรเปิดบญัชีหลกัทรพัยก์สิกรไทย 
ผ่านชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการ Scan QR Code 

 

  

 

ชื่อ-นำมสกุล.................................................................................................................................... เลขที่บัญชี .................................... 
 

 
โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของทำ่น 

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และส้ินสุดค าถาม 

1. ทา่นเป็นพลเมืองอเมรกินั ใชห่รือไม่  ใช่  ไมใ่ช่ 

2. ทา่นเป็นผูถื้อบตัรประจ าตวัผูมี้ถ่ินทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (เชน่ กรนีการด์) ใช ่หรอืไม ่  ใช ่  ไมใ่ช่ 

3. ทา่นเป็นผูมี้ถ่ินที่อยูใ่นสหรฐัอเมรกิาและมีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีใหก้บัสหรฐัอเมรกิาใชห่รอืไม่  ใช ่  ไมใ่ช่ 

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมแนบเอกสารสละสัญชาติอเมริกัน และส้ินสุดค าถาม 

4. ทา่นเกิดในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดินแดนที่เป็นของสหรฐัอเมรกิา) แตไ่ดส้ละความเป็นพลเมืองอเมรกินัอยา่งสมบรูณต์ามกฎหมายแลว้  ใช ่  ไมใ่ช่ 

 

1. ทา่นยืนยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ ์

2. ท่านรบัทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ขอ้มลูที่ใหต้ามแบบฟอรม์นี ้หรือตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอันเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่
ครบถว้นสมบูรณ ์กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยตุิความสมัพนัธท์างการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น ตามที่บรษัิทเห็นสมควร 

3. ท่านตกลงที่จะแจง้ใหก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยทราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยภายใน 30 วนัหลงัจาก 
มีเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของทา่นที่ระบใุนแบบฟอรม์นีไ้มถ่กูตอ้ง 

4. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที่ท่านไม่ไดด้  าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการน าส่งขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ ์เก่ียวกับสถานะของ
ทา่น กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใชด้ลุยพินิจแตเ่พียงฝ่ายเดียวที่จะยตุิความสมัพนัธท์างการเงิน /ทางธุรกิจกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามที่
กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร 

 

ทา่นตกลงใหค้วามยินยอม ที่ไมอ่าจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านใหแ้ก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร 
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักล่าวรวมถึง ชื่อลกูคา้ ที่อยู่ 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี หมายเลขบญัชี สถานะตามหลกัเกณฑเ์รื่อง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบตัิตาม หรือผูไ้ม่ใหค้วามรว่มมือ) จ  านวนเงินหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชี 
การจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ  านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภณัฑท์างการเงิน และ/หรือ ทรพัยส์ินอ่ืนๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนาคารกสิกรไทยตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถกูรอ้งขอโดยบรษัิทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถึง IRS ดว้ย 

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท้ี่ท่านไดร้บัหรือผ่านจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในจ านวนที่ก  าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร  
ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ธนาคารกสิกรไทยกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว 

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นตอ่การพิจารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มลูที่จ  าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
หรือไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบังคับใชก้ฎหมายที่หา้มการรายงานขอ้มลูไดก้ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร 

หมายเหต ุเพ่ือวตัถปุระสงคข์องแบบฟอรม์นี ้“กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย” ใหห้มายความรวมถึง บรษัิทที่เขา้ข่ายตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA ประกอบดว้ย 
(1) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (2) บลจ.กสิกรไทย (3) บล.กสิกรไทย (4) บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และบริษัทอ่ืนๆ ที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
ธนาคารกสิกรไทยในอนาคต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจา้รับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี ้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมี้การเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี  และการยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัขา้พเจา้ เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส  าคญั 

 

 

ลายมือชื่อ
 ......................................................................................................................  

วนัท่ี (ว/ด/ป)) ..................................... 

สถำนะของลูกค้ำ ส่วนที่ 1 

กำรยืนยันและกำรเปล่ียนแปลงสถำนะ 

กำรยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลและกำรหกับัญชี 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

W-9 

W-8BEN 
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หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก 

      วนัที� ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร .............................................. 
สาขา................................................................ 
ขา้พเจา้ ........................................................................  เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท � ออมทรพัย ์� กระแสรายวนั 

ชื�อบญัชี .................................................................................. บญัชีเลขที� ���−�−�����−� 
สถานที�ติดต่อ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตาํบล/แขวง..................................
อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์....................... โทร........................................... 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC และสื�อ
บนัทึกขอ้มลู (MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใด
ที�ไดร้บัแต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีบริษัท 

 ในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินที�บริษัทแจง้แก่ทางธนาคารนัCนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกับญัชีเงินฝากของขา้พเจา้
ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA) หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ ตกลงที�จะ
ดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ขา้พเจา้ขอสละสิทธิQในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคาร
ชดใชเ้งินที�ธนาคารไดห้ักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล 
(MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัCนเท่านัCน และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้
ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัCนไดจ้ากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 

 ในกรณีที�เอกสารหลกัฐานเลขที�บญัชีเงินฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้
ตกลงใหห้นังสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากฉบบันีC  คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ 

 การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัที�ทาํหนังสือนีC  และใหม้ผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิก
ถอน (แจง้ยกเลิก) โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบริษัทรบัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื�อ.............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร 

สาํหรบับริษัท สาํหรบัธนาคาร 

COMPANY CODE ������� 
 

รบัรองว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลกูคา้ของบริษัท 
 
ลงชื�อ ...................................................................................... 
       (.....................................................................................) 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
วนัที� ......................................... 

� ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชี 

� ธนาคารไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจาก 

             � บญัชีปิดแลว้ � ลายมือชื�อไม่ถูกตอ้ง 

             � เลขที�บญัชีไม่ถูกตอ้ง � อื�นๆ....................... 
ลงชื�อ ........................................................................................ 
       (.....................................................................................) 

ลายมือชื�อผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
วนัที� ......................................... 

 
สาํหรบัธนาคารสาขาเจา้ของบญัช ี
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 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
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ที�ไดร้บัแต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีบริษัท 

 ในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินที�บริษัทแจง้แก่ทางธนาคารนัCนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกับญัชีเงินฝากของขา้พเจา้
ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA) หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ ตกลงที�จะ
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(MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัCนเท่านัCน และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้
ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัCนไดจ้ากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 

 ในกรณีที�เอกสารหลกัฐานเลขที�บญัชีเงินฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้
ตกลงใหห้นังสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากฉบบันีC  คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ 
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       (.....................................................................................) 
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วนัที� ......................................... 

สาํหรบัธนาคารสาํนักงานใหญ่ 



Version: FEB2018 

 

หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก 

      วนัที� ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร .............................................. 
สาขา................................................................ 
ขา้พเจา้ ........................................................................  เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท � ออมทรพัย ์� กระแสรายวนั 

ชื�อบญัชี .................................................................................. บญัชีเลขที� ���−�−�����−� 
สถานที�ติดต่อ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตาํบล/แขวง.................................
อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์....................... โทร........................................... 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC และสื�อ
บนัทึกขอ้มลู (MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใด
ที�ไดร้บัแต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีบริษัท 

 ในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินที�บริษัทแจง้แก่ทางธนาคารนัCนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกับญัชีเงินฝากของขา้พเจา้
ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA) หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ ตกลงที�จะ
ดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ขา้พเจา้ขอสละสิทธิQในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคาร
ชดใชเ้งินที�ธนาคารไดห้ักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล 
(MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัCนเท่านัCน และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้
ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัCนไดจ้ากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 

 ในกรณีที�เอกสารหลกัฐานเลขที�บญัชีเงินฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้
ตกลงใหห้นังสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากฉบบันีC  คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ 

 การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัที�ทาํหนังสือนีC  และใหม้ผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิก
ถอน (แจง้ยกเลิก) โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบริษัทรบัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื�อ.............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร 

สาํหรบับริษัท สาํหรบัธนาคาร 

COMPANY CODE ������� 
 

รบัรองว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลกูคา้ของบริษัท 
 
ลงชื�อ ...................................................................................... 
       (.....................................................................................) 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
วนัที� ......................................... 

� ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชี 

� ธนาคารไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจาก 

             � บญัชีปิดแลว้ � ลายมือชื�อไม่ถูกตอ้ง 

             � เลขที�บญัชีไม่ถูกตอ้ง � อื�นๆ....................... 
ลงชื�อ ........................................................................................ 
       (.....................................................................................) 

ลายมือชื�อผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
วนัที� ......................................... 

สาํหรบับริษัท 


