ข้ าพเจ้ ามีประสงค์จะเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
โปรดระบุ
( ) ใช่ ( ) ไม่ ใช่

ท่ านรู้จกั
(
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(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

จากช่ องทางใด (เลือกตอบได้ 3 ข้ อ)

เว็บไซต์ของบริ ษทั
เว็บไซต์อื่น เช่น เวปหุ้นอินไซด์ เป็ นต้น
Search Engine เช่น Google, Yahoo
หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร
โปสเตอร์ , แผ่นพับ
ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard)
โทรทัศน์
วิทยุ
Face Book
Line

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

( ) กิจกรรมสัมมนาของบริ ษทั
( ) กิจกรรมอบรมของบริ ษทั เช่น อบรมการใช้โปรแกรม
Internet Trading, การอบรมการใช้เครื่ องมือทางเทคนิค
( ) การออกบูธของบริ ษทั

E1
E2

(
(
(
(

R1
R2
R3
R4

)
)
)
)

เจ้าหน้าที่การตลาด
ธนาคารยูโอบี
เพื่อน หรื อ ครอบครัว
บริ ษทั ในเครื อ

E3

ปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ ุ ดทีท่ ่ านใช้ ในการเลือกโปรกเกอร์ (เลือกตอบได้ 1 ข้ อ)
(
(
(
(

) เจ้าหน้าที่การตลาด
) ทีมนักวิเคราะห์, บทวิเคราะห์
) กิจกรรมส่งเสริ มการขาย
) การจัดอบรม/สัมมนาของบริ ษทั

F1
F2
F3
F4

แบบคำขอเปิ ดบัญชีซื้อขำยหลักทรั พย์ และ/หรื อ บัญชีซื้อขำยสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ



วันที่ ....................................................................
 สำขำ (ระบุชื่อสาขา) .............................................................................................................

 สำนักงำนใหญ่ (ระบุชื่อฝ่ าย / ทีม) .........................................................................

ประเภทบัญชีซื้อขำยทีป่ ระสงค์จะเปิ ดกับบริษัท

บัญชีเลขที่

CASH  CASH BALANCE  CREDIT BALANCE  TFEX  SBL อื่น ๆ (โปรดระบุ)

เรียน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
ข้าพเจ้า (“ ลู กค้า ”) มี ความประสงค์จะขอเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ บัญชีซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า (“บัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์”) กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เ ฮียน (ประเทศไทย) จากดั
(มหาชน) (“ บริ ษทั ”) และมีความประสงค์จะขอวงเงินซื้ อขายหลักทรัพย์ก ับบริ ษทั โดยข้าพเจ้าขอให้ขอ้ มูลและรายละเอียดต่างๆ ซึ่ งข้าพเจ้ารับรองและยืนยันต่อบริ ษทั ว่า เป็ นความจริ งครบถ้วนทุกประการดังต่อไปนี้
และหากภายหลังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยทันที
ประเภทลูกค้า (โปรดระบุ)  ผูล้ งทุนทัว่ ไป

 บุคคลธรรมดา
 นิตบิ ุคคล
 ผูล้ งทุนรายใหญ่

 บุคคลธรรมดา1
 นิติบุคคล2
 ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ

 บุคคลธรรมดา3
 นิตบิ ุคคล4
 ผูล้ งทุนสถาบัน

นิติบุคคล
ชื่ อนิติบุคคล ไทย........................................................................................................................................................................................ จดทะเบียนที่  ไทย  อื่น ๆ (ระบุ)..............................
อังกฤษ.......................................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล.......................................................................................... วันที่จดทะเบียน.............................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี.......................................................................................... ประเภทธุรกิจ...............................................................
ที่อยู่สำนักงำนตำมหนังสื อรับรอง
เลขที่ ........................ หมู่บา้ น/อาคาร............................................................... ชั้น ................ ซอย................................. ถนน .................................................. ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณี ย ์  โทรศัพท์ ....................................................โทรสาร..................................................
ที่อยู่ที่ติดต่ อได้
เลขที่ ................... หมู่บา้ น/อาคาร........................................................ ชั้น ......... ซอย......................... ถนน ....................................... ตาบล/แขวง .......................................อาเภอ/เขต .....................................
จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณี ย ์  โทรศัพท์ .............................................E-mail address ................................................................................................................
รำยได้หลักจำกกำรประกอบธุรกิจประเภท
 ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ  อาวุธยุทธภัณฑ์
 ประก ันภัย/ประก ันชีวิต
 โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ  สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า  คาสิ โน/การพนัน
 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 โรงแรม/ภัตตาคาร
 การเงิน/ธนาคาร
 ค้าอัญมณี /ทอง
 อสังหาริ มทรัพย์
 ธุรกิจนาเที่ยว/บริ ษทั ทัวร์
 มหาวิทยาลัย/โรงเรี ยน/สถานศึกษา
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทางานจากต่างประเทศหรื อส่ งคนไปทางานต่างประเทศ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) …….........................................................…...................
ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั .................................................................บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว.............................................................. บาท
รายได้รวมต่อปี (ตามงบการเงินปี ล่ าสุ ด) ปี ............................ จานวนเงิน ..................................................... บาท
กาไรสุ ทธิปีล่าสุ ด ปี ............................ จานวนเงิน ..................................................... บาท
แหล่งที่มาของรายได้จากการประกอบธุรกิจ/เงินทีน่ ามาลงทุน มาจาก  ประเทศไทย  สหรัฐอเมริ กา  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................
แหล่งที่มำของรำยได้  เงินจากการทาธุรกิจ  ค่าหุน้  เงินบริ จาค  เงินกู ้  เงินจากการขายทรัพย์สิน  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................
สถำนที่รับเอกสำร และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆทำงไปรษณีย์  ตามที่อยูส่ านักงานตามหนังสื อรับรอง
 ที่อยูท่ ี่ติดต่อ (โปรดระบุดา้ นล่าง)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลทุกท่ ำน
1. ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ................................................................................
2. ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ................................................................................
3. ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ................................................................................
4. ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ................................................................................
5. ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ................................................................................
6. ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ................................................................................
บุคคลที่ได้รับมอบอำนำจทอดสุ ดท้ ำย ในกำรซื้อขำยแทนบริษัท
1. ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน  ตามบัตรประชาชน  อื่น ๆ (โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่าง)
เลขที่ ........................ หมู่บา้ น/อาคาร............................................................... ชั้น ................ ซอย................................. ถนน .................................................. ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณี ย ์  โทรศัพท์ ....................................................โทรสาร..................................................
ท่านเป็ นผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อเป็ นผูใ้ กล้ชิดก ับบุคคลผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่  ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) ................................................................................
2. ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ..................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน  ตามบัตรประชาชน  อื่น ๆ (โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่าง)
เลขที่ ........................ หมู่บา้ น/อาคาร............................................................... ชั้น ................ ซอย................................. ถนน .................................................. ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณี ย ์  โทรศัพท์ ....................................................โทรสาร..................................................
ท่านเป็ นผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อเป็ นผูใ้ กล้ชิดก ับบุคคลผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่  ไม่มี

 มี (โปรดระบุ) ................................................................................

__________________________________________
1
2
3
4

มี สินทรัพย์สุทธิ 50 ล้านบาทขึ้ นไป (ไม่ นบั รวมมู ลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ พกั อาศัยประจา) , มี รายได้ต่อปี 4 ล้านบาทขึ้ นไป , มีเงินลงทุ นในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรื อถ้านับรวมเงินฝากด้วย ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ น้ ตามงบการเงินปี ล่ าสุ ด 100 ล้านบาทขึ้ นไป , มี เงินลงทุ นในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า 20 ล้านบาทขึ้ นไป หรื อถ้านับรวมเงินฝากด้วย ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป
มี สินทรัพย์สุทธิ 70 ล้านบาทขึ้ นไป (ไม่ นบั รวมมู ลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นที่ พกั อาศัยประจา) , มี รายได้ต่อปี 10 ล้านบาทขึ้ นไป , มี เงินลงทุ นในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า 25 ล้านบาทขึ้ นไป หรื อถ้านับรวมเงินฝากด้วย ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป
มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ น้ ตามงบการเงินปี ล่ าสุ ด 200 ล้านบาทขึ้ นไป , มี เงินลงทุ นในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า 40 ล้านบาทขึ้ นไป หรื อถ้านับรวมเงินฝากด้วย ตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้ นไป

1

ข้ อมูลบุคคลทีต่ ิดต่ อได้
1. ชื่อ-นามสกุลผูต้ ิดต่อ ................................................................................................ ตาแหน่ง/ฝ่ ายในบริ ษทั .....................................................................................โทรศัพท์................................................................
2. ชื่อ-นามสกุลผูต้ ิดต่อ ................................................................................................ ตาแหน่ง/ฝ่ ายในบริ ษทั .....................................................................................โทรศัพท์................................................................
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยฟอกเงินของบริษัทในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
 ไม่มี
 มี ในความผิดมูลฐาน (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รับผลประโยชน์ ที่แท้ จริง
 เจ้าของบัญชี
 บุคคลอื่น (โปรดระบุรายละเอียด)
ชื่ อ-นำมสกุล ......................................................................................................................................... เลขบัตรประชำชน / หนังสื อเดินทำง ................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่าง)
เลขที่ ........................ หมู่บา้ น/อาคาร............................................................... ชั้น ................ ซอย................................. ถนน .................................................. ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณี ย ์  โทรศัพท์ ....................................................โทรสาร..................................................
ท่านเป็ นผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อเป็ นผูใ้ กล้ชิดก ับบุคคลผู ้มีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่  ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) .................................................................
รำยชื่ อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึน้ ไป (กรณีบุคคลธรรมดำที่เป็ นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้ ำของบัญชี)
ลำดับ
ชื่ อ – นำมสกุล ของผู้ถือหุ้น
ถือหุ้นร้ อยละ (%)
ของทุนที่ชำระแล้ว

สัญชำติ

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึน้ ไป (กรณีนิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้ ำของบัญชี)
ลำดับ
ชื่ อนิติบุคคล ที่เป็ นผู้ถือหุ้น
ถือหุ้นร้ อยละ (%)
สัญชำติ
ของทุนที่ชำระแล้ว
(ประเทศที่จดทะเบียน)

เลขที่บัตรประชำชน/หนังสื อเดินทำง

วันหมดอำยุ
(กรอกเฉพำะกรณีไม่ ได้ใช้ บัตรประชำชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขประจำตัว
ผู้เสียภำษีอำกร

วันที่จดทะเบียน

กรุ ณาระบุหรื อแนบรายละเอียดหากมีการถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ในทอดต่อ ๆ ไป (ถ้ามี )
ข้ อมูลสถำนะทำงกำรเงิน
มูลค่ำสินทรัพย์ (เงินฝำก หลักทรัพย์ ฯลฯ)  < 1 ล้านบาท  1-5 ล้านบาท  5-20 ล้านบาท  20-50 ล้านบาท  >50 ล้านบาท
ทรัพย์ สิน
มูลค่ำ (บำท)
ภำระผูกพัน (ถ้ ำมี)
ที่ดิน
………………………………..
( ) จานอง
( ) อื่น ๆ ...................................................
บ้านพร้อมที่ดิน
………………………………..
( ) จานอง
( ) อื่น ๆ ...................................................
เงินฝาก/หน่วยลงทุน/หลักทรัพย์/ตัว๋ เงิน
………………………………..
( ) จานา
( ) อื่น ๆ ...................................................
ทรัพย์สินอื่นๆ
………………………………..
( ) จานอง
( ) อื่น ๆ ...................................................
ควำมรู้ ด้ำนกำรลงทุน
ความรู ้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์  ไม่มีประสบการณ์
 น้อย
 ปานกลาง
 ดี
 ดีมาก
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
 บริ หารสภาพคล่อง
 การลงทุน  บริ หารเงินรอลงทุน  อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................
ประสบการณ์การลงทุน
 ไม่เคยลงทุน
 ลงทุนมาแล้ว ....................ปี

กำรชำระค่ำซื้อ / ขำย หลักทรัพย์
ค่ำซื้อ
 เช็ค
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริ ษทั
ค่ำขำย

 เช็ค

โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้า (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)

 ATS (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)
 ATS (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)

รำยละเอียดธนำคำรทีใ่ ห้ หักบัญชี (ATS) หรื อโอนเงินค่ำขำย
ธนาคาร
 BBL  SCB  KBANK  BAY  KTB  UOB  TTB  CIMB THAI  LH  ...................................
สาขา...........................................ประเภทบัญชี
 ออมทรัพย์
 กระแสรายวัน
เลขทีบ่ ญั ชี...................................................................................................
ระหว่ างรอผลอนุมัติ ATS ค่าซื้อ
 เช็ค
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริ ษทั
ค่าขาย  เช็ค
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดข้างต้น

การโอนเงินปันผลเข้ าบัญชีธนาคาร E-Dividend
 ประสงค์นาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวก ันก ับบัญชีที่ใช้ชาระค่าซื้ อขายหลักทรัพย์
 ประสงค์นาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.........................................................................................................................................สาขา...............................................................................
ประเภทบัญชี
 ออมทรัพย์
 กระแสรายวัน เลขที่บญั ชี ....................................................................สาขา................................................................................
ผู้แนะนาการเปิ ดบัญชี  ติดต่อเองที่บริ ษทั  ผูแ้ นะนาการลงทุน  ลูกค้าบริ ษทั  เว็บไซต์  อื่น ๆ โปรดระบุ(ชื่อ - นามสกุล..................................................................ความสัมพันธ์ ...................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของบริ ษทั ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่ วยงานกากบั ดูแลที่
เกีย่ วข้องที่มีอยูแ่ ล้ว และ/หรื อที่จะมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาก ัด (มหาชน) ทาการตรวจสอบข้อมู ลก ับสถาบันการเงิน หรื อหน่วยงานอื่นใด
ภายใต้กฎหมายและประกาศที่เกีย่ วข้อง

ลงชื่อ ............................................................................................... ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
(........................................................................................)
ลงชื่อ ............................................................................................... ผูแ้ นะนาการลงทุน / พยาน
(........................................................................................)
2

บุคคลธรรมดำ ข้ อมูลส่ วนตัว
คานาหน้า

นาย

นาง

นางสาว

อื่น ๆ

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คานาหน้า

MR.

MRS

MS.

Other…………………

ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

/

วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) เกิด

/

อายุ

............................ ปี

สัญชาติ ..........................................

ประเภทหลักฐำน  บัตรประชาชน
เลขที่บตั ร .................................................................
 ราชการ / รัฐวิสาหกิจ
เลขที่บตั ร ................................................................. วันที่ออก ..........................................
วันที่หมดอายุ ....................................................
 หนังสื อเดินทาง
เลขที่................................................................. ประเทศที่ออก .................................
วันที่หมดอายุ ....................................................
 บัตรคนต่างด้าว
เลขที่ .................................................................
วันที่หมดอายุ ....................................................
ที่อยู่อำศัยปัจจุบัน
เลขที่ ................... หมู่บา้ น/อาคาร ................................................................................. ชั้น ................... ซอย ………….………………............................... ถนน …………...................................
ตาบล/แขวง ……………………...........................................อาเภอ/เขต ………….......................................... จังหวัด ………………………..................................รหัสไปรษณี ย ์ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน

ตามบัตรประชาชน

อื่น ๆ (โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่างนี้)

เลขที่ ................... หมู่บา้ น/อาคาร ................................................................................. ชั้น ................... ซอย ………….………………............................... ถนน …………...................................
ตาบล/แขวง ……………………...........................................อาเภอ/เขต ………….......................................... จังหวัด ………………………..................................รหัสไปรษณี ย ์ 
ที่อยู่ในกำรจัดส่ งเอกสำร / สิทธิประโยชน์ ต่ำงๆ ทำงไปรษณีย์

ตามบัตรประชาชน

ตามที่อยูอ่ าศัยปัจจุบนั

ตามที่อยูส่ ถานที่ทางาน

อื่น ๆ ( โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่างนี้ )

เลขที่ ................... หมู่บา้ น/อาคาร ................................................................................. ชั้น ................... ซอย ………….………………............................... ถนน …………...................................
ตาบล/แขวง ……………………...........................................อาเภอ/เขต ………….......................................... จังหวัด ………………………..................................รหัสไปรษณี ย ์ 
ข้ อมูลกำรติดต่ อ โทรศัพท์มือถือ ...................................................................... E-mail address .........................................................................................................................................................................
สถำนภำพสมรส

โสด

สมรสจดทะเบียน

สมรสไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย จานวนบุตรในอุปการะ ......................คน

ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ไทย)................................................................................................................ (อังกฤษ)................................................................................................................................
สถานที่ทางาน...............................................................................................ตาแหน่งงาน...............................................................................รายได้.....................................
ที่อยู.่ .................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................................. สถำนภำพทำงกำรเมืองของคู่สมรส  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) .................................................
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาเอก
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาตรี
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ที่อยู่ที่ทำงำน
 ตามบัตรประชาชน
 ตามที่อยูป่ ัจจุบนั
 อื่น ๆ ( โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่างนี้ )
ชื่อสถานที่ทางาน .................................................................................... เลขที่ ................... หมู่บา้ น/อาคาร ................................................................................. ชั้น ...................
ซอย ………….………………............................... ถนน …………................................... ตาบล/แขวง ……………………...................................
อาเภอ/เขต …………..........................................
จังหวัด ………………………..................................... รหัสไปรษณี ย ์  โทรศัพท์ .............................. โทรศัพท์มือถือ ................................ โทรสาร ................................
อำชีพปัจจุบัน
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อสถานที่ทางาน................................................................ประเภทธุรกิจ...................................................... ตาแหน่งงาน .............................................. อายุงาน…..….ปี
 พนักงานบริ ษทั เอกชน ชื่อสถานที่ทางาน................................................................ประเภทธุรกิจ...................................................... ตาแหน่งงาน .............................................. อายุงาน…..….ปี
 พ่อบ้าน / แม่ บา้ น (โปรดระบุอาชีพเดิม ก่อนเป็ นพ่อบ้าน / แม่บา้ น) ......................................................................................................................................................................................................
 เกษียณอายุ (โปรดระบุอาชีพ / ตาแหน่งงานและชื่อบริ ษทั เดิม ก่อนเกษียณอายุ) ...................................................................................................................................................................................
 เจ้าของกิจการ (โปรดระบุประเภทกิจการตามด้านล่าง) รายได้ต่อปี .................................................... บาท
อายุงาน…..….ปี
 ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
 อาวุธยุทธภัณฑ์
 โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า  คาสิ โน/การพนัน
 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 โรงแรม/ภัตตาคาร
 การเงิน/ธนาคาร
 ค้าอัญมณี /ทอง
 อสังหาริ มทรัพย์
 ธุรกิจนาเที่ยว/บริ ษทั ทัวร์
 มหาวิทยาลัย/โรงเรี ยน/สถานศึกษา
 สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ
 ประก ันภัย/ประก ันชีวิต
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทางานจากต่างประเทศหรื อส่ งคนไปทางานต่างประเทศ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……..............................................................................
 นักลงทุน (โปรดระบุอาชีพเดิม ก่อนเป็ นนักลงทุน) ..............................................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................................................
รำยได้ประจำต่ อเดือน (โปรดเลือก)
 0- 30,000 บาท  30,001 - 60,000 บาท  60,001 - 100,000 บาท  100,001 - 250,000 บาท  250,001 - 500,000 บาท  มากกว่า 500,000 บาท
ประเทศที่ทางานซึ่ งเป็ นที่มาของรายได้ประจา  ประเทศไทย  สหรัฐอเมริ กา  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
ประเทศที่ทางานซึ่ งเป็ นที่มาของรายได้อื่นๆ  ประเทศไทย  สหรัฐอเมริ กา  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
แหล่งที่มาของเงินทีน่ ามาลงทุน
 ประเทศไทย  สหรัฐอเมริ กา  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
 รายได้หลักจากธุรกิจส่ วนตัว  รายได้หลักจากการจ้างงาน  รายได้จากแหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................
 รายได้หลักจากคู่สมรส (โปรดระบุอาชีพ / ตาแหน่งงานและชื่อบริ ษทั ของคู่สมรส) ..............................................................................................................................................................................
 รายได้จากบิดา-มารดา (โปรดระบุอาชีพ / ตาแหน่งงานและชื่อบริ ษทั ของบิดา-มารดา) ........................................................................................................................................................................
บุคคลที่สำมำรถติดต่ อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ นามสกุล......................................................................................... ความสัมพันธ์ ............................................................ โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์มือถือ ..................................................
เลขที่ ................... หมู่บา้ น/อาคาร ................................................................................. ชั้น ................... ซอย ………….………………............................... ถนน …………...................................
ตาบล/แขวง ……………………...........................................อาเภอ/เขต ………….......................................... จังหวัด ………………………..................................รหัสไปรษณี ย ์ 

__________________________________________
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วิธีกำรชำระรำคำค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์
 หัก / ฝาก บัญชีเงินฝาก ของข้าพเจ้าที่วางไว้ก ับบริ ษทั (เฉพาะบัญชี Cash Balance เท่านั้น)
 หัก / ฝาก บัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวก ันก ับที่ใช้เปิ ดบัญชีก ับบริ ษทั
 BBL  SCB  KBANK  BAY  KTB  UOB  TTB  CIMB THAI  LH  ...................................................
สาขา .......................................................... ประเภทบัญชี

 ออมทรัพย์

 กระแสรายวัน

เลขที่บญั ชี ................................................................

ระหว่างรอผลอนุมตั ิ ATS จากธนาคาร
ค่าซื้ อ

โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริ ษทั

ค่าขาย นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น
กำรโอนเงินปันผลเข้ำบัญชีธนำคำร E-Dividend
 ประสงค์นาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวก ันก ับบัญชีที่ใช้ชาระค่าซื้ อขายหลักทรัพย์
 ประสงค์นาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ...................................................................สาขา ...................................
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขที่บญั ชี ......................................................................
ผู้รับมอบอำนำจกระทำกำรสั่งซื้อ หรื อขำยหลักทรัพย์ แทนลูกค้ำ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุ)
1. ชื่ อ-นำมสกุล .......................................................................... เลขที่บตั รประชาชน...................................................... ความสัมพันธ์ก ับเจ้าของบัญชี.................................................... โทรศัพท์ ...............................
2. ชื่ อ-นำมสกุล........................................................................... เลขที่บตั รประชาชน ..................................................... ความสัมพันธ์ก ับเจ้าของบัญชี................................................... โทรศัพท์ ................................
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยฟอกเงินในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
 ไม่มี
 มี ในความผิดมูลฐาน (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................................
ผู้รับประโยชน์ ที่แท้ จริงจำกกำรทำธุรกรรม (Beneficial Owner) หมายถึง บุคคลที่เป็ นเจ้าของบัญชีที่แท้จริ ง ซึ่ งพิจารณาจากผูท้ ี่ได้รับประโยชน์ในรู ปเงินปันผล ส่ วนต่างราคา หรื อการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
 เจ้าของบัญชี
 บุคคลอื่น (โปรดระบุรายละเอียด)
1. ชื่ อ-นำมสกุล ............................................................................................................. เลขที่บตั รประชาชน/หนังสื อเดินทาง..........................................................ความสัมพันธ์ก ับเจ้าของบัญชี...................................
เลขที่ ........................ หมู่บา้ น/อาคาร............................................................... ชั้น ................ ซอย................................. ถนน .................................................. ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณี ย ์  โทรศัพท์ ....................................................โทรสาร..................................................
เป็ นผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อเป็ นผูใ้ กล้ชิดก ับบุคคลผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) .................................................................
2. ชื่ อ-นำมสกุล ............................................................................................................. เลขที่บตั รประชาชน/หนังสื อเดินทาง..........................................................ความสัมพันธ์ก ับเจ้าของบัญชี...................................
เลขที่ ........................ หมู่บา้ น/อาคาร............................................................... ชั้น ................ ซอย................................. ถนน .................................................. ตาบล/แขวง ......................................................
อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณี ย ์  โทรศัพท์ ....................................................โทรสาร..................................................
เป็ นผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อเป็ นผูใ้ กล้ชิดก ับบุคคลผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) .................................................................
ข้ อมูลสถำนะทำงกำรเงิน
มูลค่ำสินทรัพย์ (เงินฝำก หลักทรัพย์ ฯลฯ)  < 1 ล้านบาท  1-5 ล้านบาท  5-20 ล้านบาท  20-50 ล้านบาท  >50 ล้านบาท
ทรัพย์ สิน
มูลค่ำ (บำท)
ภำระผูกพัน (ถ้ ำมี)
ที่ดิน
………………………………..
( ) จานอง
( ) อื่น ๆ ...................................................
บ้านพร้อมที่ดิน
………………………………..
( ) จานอง
( ) อื่น ๆ ...................................................
เงินฝาก/หน่วยลงทุน/หลักทรัพย์/ตัว๋ เงิน
………………………………..
( ) จานา
( ) อื่น ๆ ...................................................
ทรัพย์สินอื่นๆ
………………………………..
( ) จานอง
( ) อื่น ๆ ...................................................
ควำมรู้ ด้ำนกำรลงทุน
ความรู ้ความเข้าใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์  ไม่มีประสบการณ์
 น้อย
 ปานกลาง
 ดี
 ดีมาก
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
 เพื่อการลงทุน
 เพื่อการเกษียณ
 เพื่อสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..........................................
ประสบการณ์การลงทุน
 ไม่เคยลงทุน
 ลงทุนมาแล้ว ....................ปี
ท่านเป็ นผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อเป็ นผูใ้ กล้ชิดก ับบุคคลผูม้ ีสถานภาพทางการเมืองหรื อไม่  ไม่มี
 มี (โปรดระบุ) ...........................................................................
ท่ ำนมีบุคคลในครอบครัวหรื อผู้เกีย่ วข้ องเป็ นพนักงำนของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) หรื อไม่
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ)

ชื่อ - นามสกุล......................................................................................... ความสัมพันธ์ ....................................................

ผู้แนะนำกำรเปิ ดบัญชี  ติดต่อเองที่บริ ษทั  ผูแ้ นะนาการลงทุน  ลูกค้าบริ ษทั  เว็บไซต์  อื่น ๆ .... (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)
ชื่อ - นามสกุล......................................................................................... ความสัมพันธ์ ....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของบริ ษทั ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่ วยงานกากบั ดูแลที่
เกีย่ วข้องที่มีอยูแ่ ล้ว และ/หรื อที่จะมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาก ัด (มหาชน) ทาการตรวจสอบข้อมู ลก ับสถาบันการเงิน หรื อหน่วยงานอื่นใด
ภายใต้กฎหมายและประกาศที่เกีย่ วข้อง

ลงชื่อ ............................................................................................... ลูกค้าผูข้ อเปิ ดบัญชี
(........................................................................................)

ลงชื่อ ............................................................................................... ผูแ้ นะนาการลงทุน / พยาน
(........................................................................................)
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สั ญญาแต่ งตั้งตัวแทนนายหน้ าเพื่อซื้อขายหลักทรั พย์
ทำที่ บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วันที่
สัญญำฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่ำง
(ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญญำนี้ จะเรี ย กว่ำ “ลู ก ค้ำ ”) ฝ่ ำยหนึ่ ง
กับ บริ ษัทหลักทรั พ ย์ ยู โ อบี เคย์เ ฮี ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) สำนัก งำนใหญ่ ต้ งั อยู่เ ลขที่ 130-132 อำคำรสิ น ธรทำวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิท ยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330 (ต่อไปในสัญญำนี้ จะเรี ยกว่ำ “บริ ษทั ”) อีกฝ่ ำยหนึ่ ง
โดยที่ ลูกค้ำมีควำมประสงค์ ขอเปิ ดบัญชี เพื่อ ซื้ อขำยหลักทรั พ ย์ประเภทบัญชี เงินสด และตกลงแต่ งตั้ง ให้บริ ษทั เป็ นตัวแทน/นำยหน้ำซื้ อขำย
หลักทรั พย์ เป็ นผูด้ ูแลทรั พย์สิน และ/หรื อ ทำกำรเป็ นตัวแทนดำเนิ นกำรที่เกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ ต และ/หรื อวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิ กส์ และให้มีกำรหักทอนบัญชีกนั เป็ นครั้งครำว นอกจำกนี้ ยงั รวมถึงกำรเปิ ดบัญชีของ (Sub Account) (ถ้ำมี) ด้วย โดยลูกค้ำยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย ประกำศ ระเบียบหรื อข้อบังคับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย บริ ษทั และลูกค้ำจึงตกลงทำสัญญำกันโดยมีเงื่อนไขและรำยละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 คาจากัดความ
ข้ อ 1. เว้นแต่ จะมี ขอ้ ควำมในสัญญำนี้ กำหนดไว้เ ป็ น อย่ำ งอื่น โดยชัด แจ้ง บริ ษัทและลู กค้ำ ตกลงก ำหนดควำมหมำยของถ้อยคำหรื อข้อควำมให้ มี
ควำมหมำยเฉพำะตำมที่กำหนดไว้ดงั นี้
“หลักทรั พย์ ” หมำยถึง ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หุ ้น หุ ้นกู้ หน่ วยลงทุนอันได้แก่ ตรำสำรหรื อหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในทรั พย์สินของ กองทุนรวม
ใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้น ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้ นกู้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่ วยลงทุ น ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อ นุ พนั ธ์ ตรำสำรอื่ นใดที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะกำหนด รวมทั้งสัญญำและตรำสำรอื่นๆ ตลอดจนดอกผลของ หลักทรัพย์น้ นั ๆ
“ตลาดหลักทรั พย์ ” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ศูนย์ซ้ือขำยหลักทรั พย์ ศูนย์ซ้ือขำยหลักทรั พย์ล่วงหน้ำ ตลำดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI:
Market for Alternative Investments) และแหล่งกลำงในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์อื่นๆ ในประเทศไทย
“ศู นย์ รับ ฝากหลัก ทรั พย์ ” หมำยถึ ง บริ ษทั ศู นย์รับ ฝำกหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถำนที่อ ันเป็ น ศูน ย์ก ลำงให้บ ริ ก ำรรั บ ฝำกและถอน
หลักทรัพย์ รวมทั้งบริ กำรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในกำรหักบัญชี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“ก.ล.ต.” หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“บริ ษัทย่ อย” หมำยถึง บริ ษทั ย่อยตำมบทนิ ยำมแห่ งประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวฐำนะกำรเงินผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
“บริ ษัทร่ วม” หมำยถึง บริ ษทั ร่ วมตำมบทนิ ยำมแห่ งประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
“บริ ษัทใหญ่ ” หมำยถึง บริ ษทั ใหญ่ตำมบทนิ ยำมแห่ งประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
“ประกาศ” หมำยถึง ข้อควำม หนังสื อหรื อเงื่อนไขใด ๆ ที่บริ ษทั ได้แจ้งให้ลูกค้ำทรำบ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้แจ้งด้วยกำรส่ งเป็ นหนังสื อไปยังภูมิลำเนำของ
ลูกค้ำหรื อไม่ และให้หมำยรวมถึงกำรปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนใหญ่ สำขำ เว็บไซต์ หรื อที่ทำกำรของบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่ำลูกค้ำได้ทรำบข้อควำมตำม
ประกำศทันทีที่บริ ษทั ได้ปิดประกำศ
“ลูกค้ า” หมำยถึง ลูกค้ำผูเ้ ป็ นคู่สัญญำกับบริ ษทั ตำมสัญญำนี้ และรวมถึง ตัวแทน หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกลูกค้ำ ให้ลงลำยมือชื่อหรื อออกคำสั่ง
แทนลูกค้ำเพื่อกระทำกำรใด ๆ ตำมสัญญำนี้ ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยปริ ยำยด้วย
“ลายมื อชื่ อของลูกค้ า” หมำยถึง ลำยมือชื่อใด ๆ ของลูกค้ำหรื อตัวแทนหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยตำมวรรคก่อน ไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยปริ ยำย ไม่ว่ำ
จะเป็ นลำยมือชื่อย่อ หรื อลำยมือชื่อที่ผดิ แผกแตกต่ำงจำกที่ให้ตวั อย่ำงไว้กบั บริ ษทั ด้วย
“เงินทดรอง” หมำยถึง เงินซึ่งบริ ษทั ได้จ่ำยเป็ นค่ำซื้อ หรื อค่ำจองซื้อหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนี ยม หรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นใดซึ่งเกิดจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
แทนลูกค้ำ และรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกิดขึ้น จำกกำรติดตำมกำรชำระหนี้ ของลูกค้ำด้วย
“ซื้อ” หมำยถึง กำรซื้อหลักทรัพย์ และหมำยรวมถึงกำรจองซื้อหลักทรัพย์ดว้ ย
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“อานาจซื้ อ” หมำยถึง จำนวนเงินสู งสุ ดที่ลูกค้ำอำจสั่งซื้ อหลักทรั พย์ได้ ณ ขณะใด ขณะหนึ่ ง ซึ่ งรวมค่ำธรรมเนี ยมนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรั พย์ และ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
“ทรั พย์ สินของลูกค้ า” หมำยถึง เงินสด หลักทรั พย์ ทรั พย์สินอื่นตำมประกำศของ ก.ล.ต. และ/หรื อที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ที่ลูกค้ำได้นำมำวำงไว้กับ
บริ ษทั ชำระหนี้ กับบริ ษทั และ/หรื อเพื่อประโยชน์ ในกำรกำหนดวงเงินซื้ อขำยหลักทรัพย์ รวมถึงสิ ทธิ ประโยชน์ ใดๆ ที่เกิ ดขึ้นเนื่ องจำกทรั พย์สินตำมที่กล่ำว
มำ เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย สิ ทธิ ซ้ือหุ ้นเพิ่มทุน หรื อสิ ทธิ ในกำรเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ เป็ นต้น
“บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)” หมำยควำมว่ำ บัญชีที่ลูกค้ำวำงเงินไว้ล่วงหน้ำกับบริ ษทั เต็มจำนวนที่จะซื้ อหลักทรัพย์ก่อนกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
หรื อมีขอ้ ตกลงให้บริ ษทั หักเงินตำมคำสัง่ ของบริ ษทั ในบัญชีเงินฝำกของลูกค้ำที่ฝำกเงินไว้เต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรั พย์ก่อนกำรซื้อขำยหลักทรั พย์หรื อถอน
เงินค่ำขำยหลักทรัพย์เข้ำบัญชีดงั กล่ำว ก่อนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรื อโอนเงินค่ำขำยหลักทรัพย์เข้ำบัญชีดงั กล่ำว
“การซื้ อขายหลักทรั พย์ ในระบบ Cash Balance” หมำยถึง กำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ที่ลูก ค้ำจะต้อ งนำเงิน มำวำงเป็ นประกันที่เ พียงพอสำหรั บกำรซื้ อ
หลักทรัพย์แต่ละครั้งรวมทั้งค่ำบำเหน็จตอบแทนแก่บริ ษทั ค่ำภำษี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ จะเรี ยกว่ำ
“เงินที่วางเป็ นประกัน” เพื่อประโยชน์ในกำรชำระรำคำค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์
“วงเงินซื้อขายในระบบ Cash Balance” หมำยถึง จำนวนเงินที่บริ ษทั ตกลงให้ลูกค้ำมีสิทธิ์ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ได้ในวงเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้ำวำง
เป็ นประกันอยู่กบั บริ ษทั หักด้วยจำนวนเงินที่จะใช้ในกำรชำระรำคำค่ำซื้อบวกด้วยจำนวนเงินที่จะได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์
“อินเทอร์ เน็ต” หมำยถึง ระบบเครื อข่ำยซึ่งเชื่อมโยงเครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ำยซึ่งกันและกันทัว่ โลก ไม่วำ่ จะเป็ นกำรดำเนิ นกำรเชื่อมโยงด้วย
วิธีกำรใด เช่น ทำงสำยนำไฟฟ้ ำ สำยนำสัญญำณ สำยโทรศัพท์ ทำงสัญญำณดำวเทียม เพื่อกำรติดต่อสื่ อสำร รั บ ส่ ง แสดง หรื อแลกเปลี่ยนข้อคว ำมข้อมูล
อิเล็กทรอนิ กส์หรื อข้อมูลอื่น
“อิเล็กทรอนิกส์ ” หมำยถึง กำรประยุกต์ใช้วธิ ี กำรทำงไฟฟ้ ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำ หรื อวิธีทำงแม่เหล็กหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้วธิ ี ต่ำงๆ
เช่นว่ำนั้น
“การซื้อขายหลักทรั พย์ ผ่านระบบเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต” หมำยถึง กำรที่บริ ษทั ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในฐำนะตัวแทนนำยหน้ำให้แก่ลูกค้ำ โดยลูกค้ำ
เป็ นผูบ้ นั ทึกคำสั่ งซื้ อขำยหลักทรั พย์ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ ตของลูกค้ำ เพื่อบันทึกคำสั่ งซื้ อขำยหลักทรั พย์เข้ำมำในระบบกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์
“รหัสประจาตัว” (Username) หมำยถึง รหัสประจำตัวส่ วนบุคคลของลูกค้ำที่บริ ษทั กำหนดให้
“รหัสผ่ าน” (Password) หมำยถึง รหัสที่ลูกค้ำกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ ระบบบริ กำรด้ำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ตำมที่บริ ษทั กำหนด
“รหัสลับส่ วนตัว” (Pin Code) หมำยถึง รหัสที่ลูกค้ำกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นรหัสผ่ำนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นระบบอินเทอร์ เน็ต
“เว็บไซต์ ” (Website) หมำยถึง Website ของบริ ษทั ภำยใต้ domain name ชื่อ www.utrade.co.th หรื อในชื่อ domain name อื่นที่อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ในอนำคต
หมวดที่ 2 การซื้อขายหลักทรั พย์
การแต่ งตั้งและมอบอานาจ
ข้ อ 2. ลูกค้ำตกลงแต่งตั้งและมอบอำนำจให้บริ ษทั เป็ นตัวแทน และ/หรื อนำยหน้ำในกำรซื้ อ และ/หรื อขำยหลักทรั พย์ท้ งั ในและนอกตลำดหลักทรัพย์
ให้แก่ ลูกค้ำในบัญชีซ้ือขำยหลักทรั พย์ทุกบัญชีที่ลูกค้ำเปิ ดไว้กบั บริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นกำรซื้อและ/หรื อขำยผ่ำนทำงระบบใดที่ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ ษทั
ได้จดั ทำขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วในเวลำนี้ และที่จะกำหนดต่อไปในภำยหน้ำ โดยลูกค้ำตกลงที่จะจ่ำยค่ำบำเหน็ จตำมอัตรำที่บริ ษทั ได้กำหนดตำมส่ วนของจำนวน
หลักทรัพย์ที่ซ้ือและ/หรื อขำยได้ตำมคำสั่งนั้นๆ รวมทั้งค่ำภำษีอำกร ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำย (ซึ่ งต่อไปจะรวมเรี ยกว่ำ “ค่ำบำเหน็ จ”) ให้แก่บริ ษทั โดยนับ
แต่วนั ที่ทำสัญญำ และยินยอมให้บริ ษทั สำมำรถเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนี ยมและ/หรื อค่ำนำยหน้ำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ภำยใต้ขอ้ กำหนดของตลำด
หลักทรัพย์หรื อที่บริ ษทั กำหนด ในกำรแต่งตั้งและมอบอำนำจดังกล่ำว หำกลูกค้ำมิได้ทำหนังสื อมอบอำนำจขึ้นไว้ตำมที่บริ ษทั กำหนดไว้ ให้ถือว่ำสัญญำฉบับ
ดังกล่ำวนี้ เป็ นหนังสื อมอบอำนำจให้บริ ษทั เป็ นตัวแทน และ/หรื อ นำยหน้ำของลูกค้ำในกำรซื้อ และ/หรื อ ขำยหลักทรัพย์ดว้ ย
กำรมอบอำนำจตำมวรรคก่อน ให้หมำยควำมรวมถึง อำนำจในกำรกระทำกำรดังต่อไปนี้ ดว้ ย
2.1 ซื้ อ ขำย โอน รับโอน และจองซื้อหลักทรัพย์ทุกชนิ ดทั้งในตลำดและนอกตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งส่ งมอบ รับมอบ ครอบครอง ดูแล หรื อ
ยึดถือหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
2.2 ชำระเงินและรั บชำระค่ำซื้ อหรื อขำยหลักทรั พย์ ตลอดจนค่ำธรรมเนี ยม ภำษีอำกร ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวกับกำรซื้ อขำย หรื อกำรโอน
หลักทรัพย์ รวมทั้งรับเงินปั นผล ดอกเบี้ย หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจำกหลักทรัพย์ รวมทั้งกำรหักภำษี และนำส่ งกรมสรรพำกรหรื อหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2.3 ฝำก ถอนหลักทรัพย์ และทรั พย์สินของลูกค้ำซึ่งเกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อขำย หรื อโอนหลักทรั พย์ภำยใต้สัญญำฉบับนี้ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ รวมทั้งดูแลรักษำผลประโยชน์อนั เกิดจำกหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของลูกค้ำดังกล่ำว
2.4 ทำกำรจำนำหรื อดำเนิ นกำรอื่นใดตำมวิธีที่กฎหมำยกำหนดเพื่อให้บริ ษทั มีบุริมสิ ทธิ เหนื อหลักทรัพย์ และ/หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ และ/หรื อ
ทรัพย์สินของลูกค้ำเพื่อเป็ นประกันหนี้ ที่ลูกค้ำมีต่อบริ ษทั หรื อของผูอ้ ื่นที่มีต่อบริ ษทั และดำเนิ นกำรเพิกถอนกำรจำนำทรัพย์สิน โดยกำรลงนำมในเอกสำร
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ตรำสำร หนังสื ออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรดังกล่ำวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อดำเนิ นกำรใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ เช่น กำรจดแจ้งจำนำ ปิ ดโอน
ลงทะเบียน เป็ นต้น
2.5 ทำและ/หรื อ ลงนำมในหนังสื อ เอกสำร หรื อตรำสำรใด ๆ หรื อกระทำกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรตำมข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.4 แทน
ลูกค้ำที่จำเป็ นหรื อสมควรภำยใต้สัญญำฉบับนี้
2.6 แต่งตั้งตัวแทน หรื อมอบอำนำจช่วง เพื่อกระทำกำรใด ๆ แทนบริ ษทั ตำมอำนำจที่ได้ให้ไว้ในสัญญำฉบับนี้
2.7 กระทำกำรอื่นใดที่จำเป็ นหรื อสมควรแทนและในนำมของลูกค้ำ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตำมสัญญำฉบับนี้
การซื้อขายหลักทรั พย์
ข้ อ 3. ในกำรสั่งซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำอำจมีคำสั่งด้วยวำจำ หรื อลำยลักษณ์ อกั ษร หรื อวิธีอื่นใดตำมประเพณี หรื อตำมหลักปฏิ บตั ิในกำรสั่งซื้ อ
หรื อสัง่ ขำยหลักทรัพย์ซ่ ึงสมำชิกตลำดหลักทรั พย์ทวั่ ไปถือปฏิบตั ิอยู่ หรื อโดยวิธีใด ๆ ที่ลูกค้ำเคยปฏิบตั ิไม่วำ่ จะเป็ นกำรปกติหรื อไม่ก็ตำม เพื่อให้บริ ษทั ซื้ อ
และ/หรื อขำยหลักทรัพย์เป็ นครำวๆ ไป
ในกรณี ที่ลูกค้ำสัง่ ซื้อหรื อสัง่ ขำยหลักทรัพย์ดว้ ยวำจำ ลูกค้ำอำจมำสัง่ ด้วยตนเองที่ห้องค้ำหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อสัง่ โดยตัวแทน หรื อสัง่ ทำงโทรศัพท์
โทรพิมพ์ โทรสำร อินเทอร์ เน็ ต หรื อเครื่ องมือสื่ อสำรอื่น ๆ ก็ได้ ในกำรนี้ ให้ถือว่ำใบบันทึกรำยกำรตำมคำสั่งของลูกค้ำซึ่งเป็ นแบบฟอร์ มของบริ ษทั หรื อ
แบบฟอร์ มอื่นใดที่คล้ำยคลึงกันซึ่ งพนักงำนของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดลงไว้ตำมคำสั่งของลูกค้ำนั้น เป็ นหลักฐำนที่เพียงพอแล้วสำหรับเรี ยกร้องให้ลูกค้ำต้องรับผิด
ต่อบริ ษทั แม้ลูกค้ำมิได้ลงลำยมือชื่อหรื อกรอกข้อควำมในใบบันทึกรำยกำรดังกล่ำว และหำกมีขอ้ ผิดพลำด ลูกค้ำจะต้องมีหนังสื อโต้แย้งมำยังบริ ษทั ภำยในวัน
ทำกำรถัดไป มิเช่นนั้นให้ถือว่ำลูกค้ำยอมรับว่ำใบบันทึกรำยกำรนั้น ๆ เป็ นหลักฐำนกำรซื้อขำยที่ถูกต้องแท้จริ งและมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงยอมผูกพัน
ตำมกำรออกคำสั่งเช่นว่ำนั้นและปฏิ บตั ิตำมข้อกำหนดในสัญญำฉบับนี้ ทุกประกำรคำสั่งซื้อหรื อคำสั่งขำยมีผลผูกพันลูกค้ำนับแต่เวลำที่ลูก ค้ำได้ออก หรื อถือ
ว่ำได้ออกคำสั่งเช่นว่ำนั้น ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถซื้ อหรื อขำยหลักทรั พย์ตำมคำสั่งของลูกค้ำได้ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วน ลูกค้ำและบริ ษทั ตกลงร่ วมกันว่ำ
ให้ถือว่ำคำสั่งดังกล่ำวตำมควำมในข้ำงต้นนี้ ในส่ วนที่ไม่สำมำรถดำเนิ นกำรได้ (โดยมิใช่ควำมผิดของบริ ษทั ) ให้ถือว่ำเป็ นอันยกเลิกทัน ทีเมื่อสิ้ นสุ ดเวลำทำ
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมปกติของตลำดหลักทรัพย์ในวันที่ลูกค้ำมีคำสั่งซื้ อหรื อคำสั่งขำยนั้น ในกรณี ที่บริ ษทั สำมำรถซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ตำมคำสั่งของ
ลูกค้ำได้ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อเพียงบำงส่ วน ลูกค้ำตกลงยอมรับผลแห่ งกำรซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์น้ นั ทุกประกำร โดยลูกค้ำยอมรับว่ำบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใน
ควำมเสี ยหำยของลูกค้ำอันเนื่ องมำจำกกำรที่บริ ษทั ไม่สำมำรถซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ตำมคำสั่งให้แก่ลูกค้ำ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน
ในกรณี ที่ลูกค้ำส่ งคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นระบบอินเทอร์ เน็ต ลูกค้ำตกลงแต่งตั้งให้บริ ษทั เป็ นตัวแทนและหรื อนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นระบบ
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ ต ภำยในวงเงินและเงื่อนไขตำมที่บริ ษทั อนุ มตั ิและแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ ซึ่ งบริ ษทั จะระบุชื่อรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่ำน (
Password) ให้แก่ ลูก ค้ำทรำบล่วงหน้ำ ทั้ง นี้ ลูก ค้ำ และบริ ษทั ตกลงร่ วมกันว่ำ เป็ นค ำสั่ง ของลูก ค้ำ ตำมสัญญำฉบับ นี้ เมื่ อระบบคอมพิวเตอร์ ข องบริ ษัทได้
ตรวจสอบยอมรับคำสั่งนั้นแล้ว หำกกำรสั่งซื้อขำยได้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังที่กล่ำวมำในข้อ 3 นี้ และลูกค้ำตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่ำวเสมือนว่ำลูกค้ำได้
ทำคำสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประกำร กำรสั่งซื้อและ/หรื อกำรสั่งขำยหลักทรั พย์ขำ้ งต้นลูกค้ำตกลงยอมรั บว่ำหนังสื อยืนยันกำรสั่งซื้ อขำยหลักทรัพย์ซ่ ึงออกโดย
บริ ษทั หลังจำกที่มีกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์ในนำมของลูกค้ำ ถือเป็ นหลักฐำนที่เชื่อถือได้ในกำรแสดงถึงกำรซื้ อ หรื อกำรขำยหลักทรั พย์ (แล้วแต่กรณี ) ตำม
จำนวนเงินทดรองจ่ำยที่บริ ษทั ได้จ่ำยแทนให้แก่ลูกค้ำในกำรซื้ อหลักทรั พย์ และ/หรื อตำมจำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรขำยหลักทรั พย์ดงั ที่ระบุไว้ในเอกสำร
ดังกล่ำว ทั้งนี้ เว้นแต่ลูกค้ำจะได้โต้แย้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังบริ ษทั ภำยในสำมวันทำกำรนับจำกวันซื้อขำยหลักทรัพย์
กำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรื อคำสัง่ ขำย ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ลูกค้ำจะต้องแจ้งมำยังบริ ษทั ในเวลำทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ตำมปกติ
ของตลำดหลักทรัพย์ก่อนกำรซื้อขำยสำเร็ จตำมคำสั่ง และกำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้ำได้รับแจ้งกำรยืนยันเป็ นลำยลักษณ์
อักษรจำกบริ ษทั ถึงกำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงนั้น กำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบไปถึงกำรใด ๆ ที่บริ ษทั ได้กระทำไปก่อนที่กำรยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลสมบูรณ์
ข้ อ 4. ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่ำในกำรสั่งซื้อและ/หรื อขำยหลักทรัพย์เป็ นกำรสั่งซื้อและ/หรื อสั่งขำยหลักทรัพย์ตำมชื่อ ประเภท ชนิ ด จำนวนและรำคำที่
ต้องกำร ซื้อและ/หรื อขำยเท่ำนั้น โดยไม่เจำะจงว่ำจะเป็ นกำรซื้อจำกหรื อขำยให้แก่ผใู ้ ดหรื อมีผใู ้ ดเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรื อขำยนั้นหรื อหลักทรั พย์น้ นั มี
ลักษณะระบุเฉพำะอย่ำงใด และเมื่อบริ ษทั จะต้องรั บหรื อส่ งมอบหลักทรั พย์ให้แก่ผซู ้ ้ือ ผูข้ ำย หรื อลูกค้ำก็ให้ใช้หลักทรั พย์ประเภทชนิ ดเดียวกันและจำนวน
เท่ำกันแทนกันได้
ข้ อ 5. ลูกค้ำยอมรับว่ำ บริ ษทั ไม่มีควำมผูกพันในอันที่จะต้องรับคำสั่งซื้อหรื อคำสั่งขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำเสมอไป บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธกำรปฏิบตั ิตำม
คำสั่งซื้อหรื อคำสัง่ ขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำ โดยไม่จำต้องชี้แจงเหตุผลให้ลูกค้ำทรำบแต่ประกำรใด รวมทั้งไม่จำต้องรับผิดชอบในควำมเสี ยหำยใด ๆ แก่ลูกค้ำ
เพรำะเหตุที่บริ ษทั ปฏิเสธกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่งดังกล่ำว
ลูกค้ำยอมรับว่ำกำรสั่งซื้ อขำยหลักทรัพย์ไม่ว่ำในครั้งใด รำยกำรใด เป็ นกำรตัดสิ นใจของลูกค้ำโดยลำพังทั้งสิ้ น ข้อมูล ข่ำวสำร หรื อคำแนะนำใด ๆ ที่
เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์จำกพนักงำนคนใดของบริ ษทั ไม่เป็ นกำรผูกพันบริ ษทั และไม่มีผลให้บริ ษทั ต้องรับผิดชอบแต่อย่ำงใด กำรที่บริ ษทั กระทำกำรใด
ๆ แทนลูกค้ำตำมสัญญำนี้ เป็ นกำรกระทำของลูกค้ำเอง โดยลูกค้ำจะไม่ปฏิเสธควำมรับผิด และจะไม่โต้แย้งหรื อคัดค้ำนแต่ประกำรใด
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ข้ อ 6. ในกำรซื้อขำยหลักทรั พย์โดยผ่ำนบัญชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำบัญชีใดบัญชีหนึ่ งหรื อหลำยบัญชีรวมกัน ลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยหลักทรั พย์
ในขณะใดขณะหนึ่ ง ได้ภ ำยในวงเงิ น ที่บ ริ ษทั อนุ มัติ และตำมวิธี กำรคำนวณวงเงิ นของบริ ษัท เป็ นแต่ ล ะบัญชี
ทั้ง นี้ ลู กค้ำยอมรั บ ว่ำ บริ ษัท มีสิท ธิ
เปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่ำวเพิ่มขึ้นหรื อลดลง หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีกำรคำนวณวงเงินได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ
ลูกค้ำตกลงยอมรับว่ำ บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะไม่สั่งซื้อ และ/หรื อ ขำยหลักทรั พย์ตำมคำสั่ง ซึ่งเกินกว่ำวงเงินซื้อขำยหลักทรั พย์ และ/หรื ออำนำจซื้อของลูกค้ำ
ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง และลูกค้ำตกลงยอมรับกำรที่บริ ษทั ไม่สั่งซื้อโดยจะไม่เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยหรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกบริ ษทั
ลูกค้ำตกลงยอมรับว่ำ ในกำรคำนวณอำนำจซื้อของลูกค้ำ ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง บริ ษทั จะคำนวณโดยคำนึ งถึงมูลค่ำทรัพย์สินของลูกค้ำที่วำงเป็ นประกัน
สำหรับกำรซื้อหลักทรั พย์ดว้ ยเงินสดตำมสัญญำในขณะนั้น ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่ ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษทั กำหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั มีสิทธิ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีกำรในกำรคำนวณอำนำจซื้อของลูกค้ำได้ตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ
แต่อย่ำงไร
ในกรณี ที่บริ ษทั ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมคำสั่งของลูกค้ำ โดยเกินวงเงินที่บริ ษทั อนุ มตั ิไว้เดิม ลูกค้ำยินยอมผูกพันตำมคำสั่งซื้ อขำยและกำรซื้อขำย
ดังกล่ำว เสมือนเป็ นกรณี ที่บริ ษทั เพิ่มวงเงินให้แก่ลูกค้ำเป็ นกำรชัว่ ครำว แต่ไม่ถือเป็ นควำมผูกพันบริ ษทั ที่จะต้องเพิ่มวงเงินเสมอไป
ข้ อ 7. เมื่อบริ ษทั ปฏิบตั ิตำมคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำแล้ว บริ ษทั จะทำกำรแจ้งยืนยันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ให้ลูกค้ำทรำบทำงไปรษณี ย์ โทรสำร
อินเทอร์ เน็ต หรื อทำงอิ เล็กโทรนิ กส์ อื่นใด หรื อนำส่ งโดยพนักงำนของบริ ษทั ไปยังภูมิลำเนำของลูกค้ำที่ได้แจ้งไว้ต่อบริ ษทั ลูกค้ำมีหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเอกสำรดัง กล่ำ วทันที หำกลูก ค้ำ มิได้โต้แ ย้ง คัด ค้ำ นเป็ นหนังสื อถึง บริ ษทั ภำยในวันเดียวกันนั้ น ลูกค้ำยิ นยอมให้ถือ ว่ำหลัก ฐำนกำรซื้ อ ขำย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่กระทำกำรแทนลูกค้ำเป็ นอันถูกต้อง โดยลูกค้ำจะไม่ยกข้อต่อสู ้ใด ๆ ขึ้นโต้แย้งบริ ษทั
ข้ อ 8. ลูกค้ำตกลง รับรองและสัญญำว่ำ หลักทรัพย์ซ่ ึงลูกค้ำส่ งมอบให้แก่บริ ษทั เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของลูกค้ำโดยถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่อยู่ภำยใต้กำร
จำนำ สิ ทธิ ยึดหน่ วง อำยัด หรื ออยู่ภำยใต้ภำระผูกพันใดๆ หรื ออยู่ภำยใต้ส่วนได้เสี ยใดๆ กับบุคคลอื่น (ไม่วำ่ ตำมหลักกฎหมำยหรื อตำมหลักยุติธรรม) และใน
กรณี ที่ลูกค้ำได้ให้รำยละเอียด หรื อข้อมูลทำงกำรเงินใดๆ แก่ บริ ษทั ให้ถือว่ำลูกค้ำยอมรับ รับรองและสัญญำว่ำ รำยละเอียดและข้อมูลทำงกำรเงินดังกล่ำวนั้น
เป็ นรำยละเอียดและข้อมูลที่แท้จริ ง สมบูรณ์ และถูกต้องทุกประกำร และลูกค้ำมิได้ปิดบังข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลที่มีนัยสำคัญใดๆ
การสั่ งซื้อหลักทรั พย์
ข้ อ 9. ในกำรซื้ อหลักทรั พย์ ลูกค้ำตกลงที่จะชำระค่ำหลักทรัพย์ ค่ำบำเหน็ จ ค่ำธรรมเนี ยม หรื อเงินจำนวนอื่นใดที่ลูกค้ำมีหน้ำที่ตอ้ งชำระให้แก่บริ ษทั
ภำยใน 2 (สอง) วันทาการ นับจำกวันที่ลูกค้ำได้สั่งซื้ อหลักทรั พย์น้ นั หรื อภำยในกำหนดระยะเวลำใดๆ ที่บริ ษทั หรื อตลำดหลักทรัพย์ได้ประกำศใช้ แล้วแต่
บริ ษทั จะกำหนดให้นับแต่วนั ใด และหำกครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ลูกค้ำไม่ชำระรำคำหลักทรัพย์ ลูกค้ำตกลงให้บริ ษทั ขำยหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำมอบหมำย
ให้ซ้ือมำได้ทนั ที โดยมิตอ้ งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อน และลูกค้ำยินยอมชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้อหลักทรัพย์พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตรำสู งสุ ด
หำกลูกค้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ภำยในวันเดียวกัน และไม่วำ่ หลักทรัพย์น้ นั จะเป็ นหลักทรัพย์เดียวกันหรื อไม่ก็ตำม บริ ษทั จะดำเนิ นกำรหักกลบรำคำค่ำซื้ อ
กับรำคำค่ำขำยหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้ำ และหำกไม่พอลูกค้ำตกลงจะชำระรำคำส่ วนต่ำงให้แก่อีกฝ่ ำยหนึ่ ง ตำมค่ำส่ วนต่ำงของกำรหั กกลบรำคำค่ำซื้อกับ
รำคำค่ำขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในวันทาการที่สอง นับจำกวันที่มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์น้ นั หรื อในวันอื่นใดที่ตลำดหลักทรัพย์น้ นั ๆ หรื อบริ ษทั กำหนด
ในกรณี ที่ลูกค้ำไม่สำมำรถชำระรำคำ หรื อค่ำส่ วนต่ำงให้แก่บริ ษทั ได้ตำมข้อ 9. วรรคหนึ่ งและ/หรื อวรรคสองแห่ งสัญญำฉบับนี้ บริ ษทั จะไม่ดำเนิ นกำร
ซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำเพิ่มอีก จนกว่ำบริ ษทั จะได้รับชำระรำคำดังกล่ำวจำกลูกค้ำครบถ้วนแล้ว หรื อขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของบริ ษทั
ในกรณี ที่ลูกค้ำไม่ชำระรำคำหลักทรั พย์ที่ซ้ือทั้งหมดภำยในเวลำที่กำหนดไว้ และ/หรื อไม่ชำระค่ำธรรมเนี ยม ค่ำนำยหน้ำ ค่ำขำดทุน เงินค้ำงจ่ำย หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หรื อบริ ษทั ได้ทวงถำมแล้ว และ/หรื อไม่ชำระหนี้ เงินกู้ยืมหรื อเงินทดรองจ่ำย หรื อดอกเบี้ยภำยในกำหนดเวลำ ตำม
เงื่อนไขและอัตรำที่กำหนดในสัญญำฉบับนี้ ลูกค้ำยินยอมให้ถือว่ำเป็ นผูผ้ ดิ นัดชำระหนี้ ตำมสัญญำฉบับนี้ และตกลงให้บริ ษทั คิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำสู งสุ ด
ตำมที่บริ ษทั กำหนด นับตั้งแต่วนั ที่ครบกำหนดชำระจนกว่ำจะชำระหนี้ เสร็ จสิ้ น รวมทั้งเบี้ยปรับในอัตรำตลำดหลักทรั พย์และ/หรื อบริ ษทั กำหนดนับแต่วนั
ครบกำหนดจนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้ น ลูกค้ำยินยอมให้บริ ษทั บังคับขำยหลักทรัพย์ที่ซ้ือได้ทนั ที เมื่อครบกำหนดเวลำดังกล่ำวตำมวรรคก่ อน หรื อหลังจำกนั้น
รวมทั้งบังคับขำยหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ที่มีอยู่กบั บริ ษทั โดยมิตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำให้ลูกค้ำทรำบแต่ประกำรใด ตำมแต่บริ ษทั จะเห็นสมควร
ในกำรบังคับขำยดังกล่ำวในวรรคก่อน ลูกค้ำยินยอมให้บริ ษทั นำเงินที่ได้จำกกำรขำยนั้นหลังจำกหักค่ำธรรมเนี ยมหรื อค่ำนำยหน้ำ ค่ำขำดทุน เงินค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใด มำหักลบหนี้ และ/หรื อหักทอนบัญชีทุกชนิ ด ทุกประเภท ที่ลูกค้ำค้ำงชำระต่อบริ ษทั ตลอดจนนำดอกผลหรื อเงินปั นผล
ที่บริ ษทั ได้รับในนำมลูกค้ำ ซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของบริ ษทั หักชำระหนี้ ทุกชนิ ดที่ลูกค้ำมีต่อบริ ษทั รวมทั้งค่ำเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้อหลักทรัพย์
นั้น ให้แก่ บริ ษทั จนครบถ้วนทุกประกำรได้โดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้ น และโดยมิตอ้ งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ อนึ่ ง ในกรณี ที่เงินที่ได้จำกกำรขำย
ดังกล่ำวไม่พอชำระหนี้ ลูกค้ำตกลงรับผิดชดใช้หนี้ ในส่ วนที่ขำด รวมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตรำสู งสุ ดที่จะเกิดขึ้นให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วนด้วย
ข้ อ 10. บริ ษทั จะดำเนิ นกำรส่ งมอบหลักทรัพย์ที่สั่งซื้อให้แก่ลูกค้ำภำยใน 3 (สำม) วันทำกำรถัดจำกวันที่มีกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ หรื อภำยในระยะเวลำ
อื่นใดที่ตลำดหลักทรั พย์กำหนด ทั้งนี้ กำรส่ งมอบหลักทรั พย์ให้หมำยรวมถึงกำรโอนหลักทรั พย์ผำ่ นบัญชีฝำกหลักทรั พย์ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์จดั ไว้เพื่อ
กำรฝำก กำรถอน หรื อกำรโอนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ หรื อกำรที่ลูกค้ำมอบหมำยให้บริ ษทั เก็บรักษำหลักทรัพย์ที่ซ้ือไว้แทน
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ข้ อ 11. ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องชำระรำคำค่ำซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ต้องชำระรำคำค่ำขำยหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำในวันเดียวกัน บริ ษทั อำจทำ
กำรหักกลบลบหนี้ ในรำคำค่ำซื้อและค่ำขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว เพื่อให้บริ ษทั หรื อลูกค้ำชำระเงินให้แก่อีกฝ่ ำยหนึ่ งเฉพำะส่ วนต่ำงของรำคำดังกล่ำวภำยหลัง
กำรหักกลบลบหนี้ ภำยในวันที่ตอ้ งชำระรำคำค่ำซื้อหรื อค่ำขำยหลักทรัพย์โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ ทั้งนี้ ในกำรหักกลบลบหนี้ ดงั กล่ำว บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะ
เลือกเอำหลักทรัพย์ชื่อ ชนิ ด ประเภท จำนวน หรื อรำคำใดทั้งหมด หรื อแต่บำงส่ วนมำหักกลบลบหนี้ ก็ได้
การสั่ งขายหลักทรั พย์
ข้ อ 12. ในกำรสั่งขำยหลักทรั พย์ ลูกค้ำจะต้องส่ งมอบหลักทรัพย์ที่จะขำยพร้อมทั้งเอกสำรหรื อตรำสำรกำรโอนที่ลงนำมถูกต้องครบถ้วน ให้กบั บริ ษทั
ก่อนมีคำสั่งขำย หรื ออย่ำงช้ำภำยในเวลำ 12.00 นำฬิกำของวันทำกำรถัดไป นับจำกวันที่สงั่ ขำยหลักทรั พย์น้ ันๆ หรื อภำยในกำหนดระยะเวลำใดๆ ที่บริ ษทั
และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์ได้ประกำศใช้
หากลูกค้ าไม่ ส่งมอบหลักทรั พย์ ภายในกาหนดเวลาในวรรคก่ อน บริ ษัทมีสิทธิที่จะซื้อหลักทรั พย์ ที่ลูกค้ าสั่ งขายนั้นจากบุ คคลหรื อสถานที่ใดๆ เพื่อนามา
ส่ งมอบแทนได้ ในทันที หรื อในระยะเวลาอื่ นใดที่บริ ษัทเห็ นสมควรได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า และลูกค้ ายินยอมรั บผิดในเงินทดรองจ่ าย ค่ า
บาเหน็จและความเสี ยหายที่เกิดขึน้ กับ บริ ษัทและยินยอมเสี ยดอกเบี้ยให้ แก่ บริ ษัทในอัตราสู งสุ ดตามประกาศของบริ ษัทรวมทั้งเบี้ยปรั บตามที่ตลาดหลักทรั พย์
และ/หรื อบริ ษัทกาหนด จากการไม่ ส่งมอบหลักทรั พย์ ของตนทุกประการ
ข้ อ 13. บริ ษทั จะส่ งมอบเงินค่ำขำยหลักทรัพย์น้ นั หลังจำกหักค่ำธรรมเนี ยม ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ภำยในวันทำกำรที่ 2 (สอง) ถัดจำกวันที่มีกำรขำยหลักทรัพย์
ให้แก่ ลูกค้ำ หรื อภำยในระยะเวลำอื่นใดที่ตลำดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั กำหนด โดยกำรสั่งจ่ำยเช็คขีดคร่ อมระบุเข้ำบัญชีของลูกค้ำ หรื อโดยโอนเงินเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำรของลูกค้ำ หรื อโดยวิธีอื่นใดที่ตลำดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั กำหนด
ในกรณี ที่ลูกค้ำยังค้ำงชำระค่ำซื้ อ ค่ำเสี ยหำย ค่ำธรรมเนี ยม หรื อเงินอื่น ๆ แก่ บริ ษทั ลูกค้ำมีหน้ำที่ตอ้ งชำระเงินส่ วนที่ยงั ค้ำงชำระดังกล่ำวให้เสร็ จสิ้ น
ก่อน บริ ษทั จึงจะส่ งมอบเงินค่ำขำยหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ
ข้ อ 14. ในกรณี ลูกค้ำขำยหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ซ้ือไว้ บริ ษทั อำจหักกลบรำคำค่ำซื้อกับรำคำค่ำขำยหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ำ(Net
Settlement) และชำระรำคำสุ ทธิ ให้แก่ลูกค้ำในวันทำกำรที่สองถัดจำกวันที่ซ้ือขำยหลักทรัพย์ หรื อวันอื่นใดที่ตลำดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั กำหนด
ข้ อ 15. ในกรณี ที่ลูกค้ำผิดนัดชำระหนี้ หรื อผิดสัญญำ บริ ษทั อำจผ่อนผันให้ลูกค้ำแก้ไขกำรผิดนัดหรื อผิดสัญญำนั้นภำยในกำหนดระยะเวลำหรื อเงื่อนไข
อย่ำงใดตำมที่บริ ษทั กำหนด แต่กำรผ่อนผันนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ เฉพำะครำวที่ผอ่ นผันให้เท่ำนั้น หำกลูกค้ำไม่จดั กำรแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นภำยในกำหนด
ระยะเวลำหรื อเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับกำรผ่อนผันนั้น บริ ษทั ยังคงมีสิทธิ ที่จะเรี ยกให้ลูกค้ำชำระหนี้ ท้ งั หมดคืนได้ทนั ที
ข้ อ 16. ลูกค้ำยอมรับว่ำ กำรที่บริ ษทั ยังมิได้ใช้สิทธิ อำนำจ หรื อเอกสิ ทธิ ใดๆ ตำมสัญญำนี้ ระหว่ำงบริ ษทั กับลูกค้ำครั้งใดๆ ไม่ถือว่ำเป็ นกำรลบล้ำงหรื อ
สละสิ ทธิ อำนำจหรื อเอกสิ ทธิ ใดๆ ดังกล่ำว และกำรใช้สิทธิ อำนำจ หรื อเอกสิ ทธิ ใดๆ เพียงครั้ งเดียว หรื อเพียงบำงส่ วน ไม่ถือว่ำเป็ นกำรตัดสิ ทธิ ในกำรที่
บริ ษทั จะใช้สิทธิ อำนำจ เอกสิ ทธิ ตำมสัญญำนี้ จนครบถ้วน
การแก้ ไขสั ญญา
ข้ อ 17. ในกรณี ที่มีกฎหมำย ประกำศ ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกำรคลัง ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
หรื อหน่ วยงำนรำชกำรใด หรื อประกำศของบริ ษทั อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แห่ งสัญญำนี้ หรื อในกรณี ที่บริ ษทั เห็ นสมควร ลูกค้ำยินยอมให้
บริ ษทั เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อเพิ่มเติมสัญญำนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย ประกำศ ระเบียบข้อบังคับ หรื อวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี โดยลูกค้ำ
ยินยอมผูกพัน และปฏิบตั ิตำมโดยเคร่ งครัด ทั้งนี้ ไม่วำ่ บริ ษทั จะทำกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบหรื อไม่ก็ตำม และให้มีผลผูกพันนับแต่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น
ลูกค้ำตกลงยอมรับแนวปฏิบตั ิหรื อประเพณี ที่ถือปฏิบตั ิในธุ รกิจหลักทรัพย์ เช่น กำรปรับเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยตำมภำวะกำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ย
ในท้องตลำดในขณะใดขณะหนึ่ ง ลูกค้ำยอมผูกพันต่อกำรที่บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตำมแนวทำงที่เป็ นที่ยอมรับในกำรดำเนิ นธุ รกิ จหลักทรั พย์ อันไม่เป็ นกำรฝ่ ำฝื น
กฎหมำยประกำศระเบียบหรื อข้อบังคับที่ตลำดหลักทรัพย์ หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
ในกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็ นเหตุให้ลูกค้ำจะต้องกระทำกำรหรื อละเว้นกำรใดๆ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมสัญญำฉบับนี้ ลูกค้ำตกลงที่จะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตำมสัญญำนี้ ทุกประกำร โดยไม่เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใดๆ จำกบริ ษทั
การสิ้นสุ ดสั ญญา
ข้ อ 18. ในกรณี ที่มีกำรจำหน่ ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์ไปทั้งหมดจะถือว่ำ สัญญำฉบับนี้ สิ้นสุ ดลงและให้มีกำรหักทอนบัญชีหรื อหักทอนหลักประกันทันที
อนึ่ งเฉพำะในกรณี น้ ี ลูกค้ำและบริ ษทั ตกลงร่ วมกันว่ำ ลูกค้ำยังคงให้สิทธิ แก่ บริ ษทั ในอันที่จะถือว่ำสัญญำฉบับนี้ ยงั คงมีผลผูกพันกับลูกค้ำอยู่ต่อไปมิได้สิ้นสุ ด
ลง เว้นแต่ลูกค้ำมีควำมประสงค์จะยกเลิกสัญญำฉบับนี้ หรื อปิ ดบัญชีกับบริ ษทั เมื่อมีกำรหักทอนบัญชีหรื อหักทอนหลักประกันแล้ว ลูกค้ำจะต้องแจ้งให้
บริ ษทั ได้รับทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังบริ ษทั
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ในกรณี ที่ถือว่ำสัญญำฉบับสิ้ นสุ ดลงไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ เมื่อหักทอนบัญชีแล้ว ปรำกฏว่ำลูกค้ำยังเป็ นหนี้ บริ ษทั อยู่ ลูกค้ำจะต้องนำเงินมำชำระหนี้ ส่วนที่
เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยตำมอัตรำสู งสุ ด นับแต่วนั ที่หักทอนบัญชีเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ โดยจะต้องชำระหนี้ ดงั กล่ำวให้เสร็ จสิ้ นภำยในเวลำที่บริ ษทั
กำหนด
ข้ อ 19. บริ ษัทมีสิทธิ บอกเลิกสั ญญาฉบั บนี้เมื่ อใดก็ได้ โดยการบอกกล่ าวให้ ลูกค้ าทราบ และลูกค้ าตกลงจะชาระหนี้เงินกู้หรื อเงินทดรองจ่ าย ดอกเบี้ย
และ/หรื อหนี้อื่นใดให้ แก่ บริ ษัทภายใน 7 วัน นับแต่ วันที่บริ ษัทบอกเลิกสั ญญา
ในกรณี ที่ลูกค้ำผิดนัด หรื อมีหนี้ คำ้ งชำระต่อบริ ษทั หรื อเมื่อบริ ษทั พิจำรณำเห็นว่ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์มีพฤติกำรณ์ใด ๆ อันผิดปกติ
และไม่น่ำไว้วำงใจเกิดขึ้น ไม่ว่ำพฤติกำรณ์น้ ันจะเกิดขึ้นกับหลักทรั พย์ใดหลักทรั พย์หนึ่ งหรื อหลักทรั พย์เพียงบำงรำยกำรหรื อทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์
แม้ว่ำจะไม่ใช่หลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ซ้ื อไว้หรื อได้สั่งให้ซ้ือขำยก็ตำม ซึ่งอำจจะกระทบกระเทือนต่อรำคำของหลักทรั พย์ของลูกค้ำที่ลูกค้ำได้มอบให้บริ ษทั
ยึดถือไว้เป็ นประกัน ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทใช้ ดลุ ยพินิจขายหลักทรั พย์ ใด ๆ ที่ลูกค้ ามีอยู่กับบริ ษัท ไม่ ว่าจะเป็ นเพียงบางส่ วนหรื อทั้งหมดได้ ณ เวลาและใน
ราคาแล้ วแต่ บริ ษัทจะเห็นสมควร โดยไม่ จาเป็ นต้ องได้ รับคาสั่ งจากลูกค้ าก่ อน ทั้งนี้ลูกค้ าตกลงสละสิ ทธิที่จะเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้นหรื อสื บเนื่ อง
จากการกระทาดังกล่ าว
หลักประกันในการซื้อขายหลักทรั พย์
ข้ อ 20. ก่อนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำจะต้องนำทรัพย์สินมำวำงเป็ นประกันต่อบริ ษทั เพื่อเป็ นหลักประกันในกำรชำระค่ำซื้อหรื อค่ำขำยหลักทรัพย์
หรื อหนี้ อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสด ตำมอัตรำที่ตลำดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซ้ือขำยกำหนด ซึ่ง ณ วันทำสัญญำฉบับนี้ เท่ำกับ
อัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ลูกค้ำอำจซื้อขำยหลักทรั พย์ได้ โดยจำนวนเงินที่ลูกค้ำอำจซื้อขำยหลักทรัพย์ได้ดงั กล่ำว ต้องไม่เกิ นวงเงินซื้ อขำย
หลักทรัพย์ที่บริ ษทั ได้อนุ มตั ิให้แก่ลูกค้ำ ในกรณี ที่ลูกค้ำวำงหลักประกันไม่ครบตำมอัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ลูกค้ำตกลงให้บริ ษทั พิจำรณำกำหนดจำนวนเงินที่
ลูกค้ำอำจซื้อขำยหลักทรัพย์ได้ ตำมที่บริ ษทั เห็ นสมควร แต่ในกรณี ที่ลูกค้ำวำงหลักประกันมำกกว่ำอัตรำดังกล่ำว จะไม่มีผลเป็ นกำรเพิ่มวงเงินที่ลูกค้ำได้รับ
อนุ มตั ิไว้ ลูกค้ำยังคงซื้อขำยหลักทรัพย์ได้ภำยในวงเงินที่ได้รับอนุ มตั ิจำกบริ ษทั เท่ำนั้น
ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ที่ลูกค้ำอำจนำมำวำงไว้กบั บริ ษทั ตำมควำมในวรรคก่ อนได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระ
รำคำแล้ว และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรให้กยู้ ืมเงินเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์และกำรให้ยืมหลักทรัพย์แก่ ลูกค้ำที่มิใช่ลูกค้ำสถำบันเพื่อขำยชอร์ ต โดยอนุ โลม รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรั พย์กำหนด โดย
ลูกค้ำจะด้องดำเนิ นกำรจำนำ และจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ตำมแบบและวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนด หรื อในกรณี ที่ไม่มีกำรจดแจ้งจำนำ ลูกค้ำตกลงให้บริ ษทั ยึด
หน่ วงในทรั พย์สินนั้น ซึ่งทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในส่ วนนี้ บริ ษทั สำมำรถนำออกขำยทอดตลำดเพื่อนำเงินมำชำระหนี้ ของลูกค้ำ
หรื อบังคับหรื อยึดทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันเป็ นประกำรใดๆ จนกว่ำบริ ษทั จะได้รับชำระหนี้ ครบถ้วน
การกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรั พย์
ข้ อ 21. ในกรณี ที่ลูกค้ำกูย้ ืมเงินจำกบริ ษทั เพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้ำตกลงจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ตลำดหลักทรัพย์ หรื อ ก.ล.ต. และ/
หรื อบริ ษทั ประกำศกำหนด โดยลูกค้ำจะต้องลงนำมในข้อตกลงเกี่ยวกับกำรกูเ้ งินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด และให้ถือว่ำข้อตกลงดังกล่ำว
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญำนี้ ดว้ ย
การซื้อขายหลักทรั พย์ ในระบบ Cash Balance
ข้ อ 22. ในกรณี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ลูกค้ำตกลงจะนำเงินมำวำงเป็ นประกันกำรชำระหนี้ ให้กบั บริ ษทั ก่อนกำรสัง่ ซื้อหลักทรัพย์
โดยลูกค้ำจะต้องโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของบริ ษทั และส่ งมอบหลักฐำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในนำมบริ ษทั (PAY-IN) หรื อหลักฐำนกำรนำฝำกเงิน
อื่นใดให้กบั บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ตรวจสอบก่ อนกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ และบริ ษทั ตกลงให้ลูกค้ำมีสิทธิ ซ้ือหลักทรัพย์ในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินซึ้อขำยในระบบ
Cash Balance
ข้ อ 23. เมื่อลูกค้ำสั่งซื้ อหลักทรัพย์ในแต่ละครำว ในกำรชำระค่ำซื้อหลักทรั พย์น้ นั ลูกค้ำตกลงให้บริ ษทั ทำกำรหักจำกเงินที่วำงเป็ นประกันในวันที่ครบ
กำหนดชำระเพื่อนำไปชำระรำคำค่ำซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ำ
ในกรณี ที่ลูกค้ำสั่งขำยหลักทรัพย์ บริ ษทั จะนำเงินที่ได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์หลังจำกหักค่ำธรรมเนี ยม ค่ำนำยหน้ำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้ว ไปคำนวณ
รวมกับเงินที่วำงเป็ นประกันคงเหลือในวันที่ครบกำหนดชำระรำคำค่ำขำยหลักทรัพย์ เพื่อคำนวณเป็ นวงเงินซื้อขำยให้กบั ลูกค้ำต่อไป
ข้ อ 24. ลูกค้ำอำจเพิ่มวงเงินซื้ อขำย โดยนำเงินมำวำงเพิ่มเติมเพื่อเป็ นประกันกำรชำระหนี้ ก่อนกำรซื้ อหลักทรัพย์ และในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั จะคำนวณ
วงเงินซื้ อขำยให้กบั ลูกค้ำใหม่ โดยบริ ษทั จะนำจำนวนเงินที่วำงเป็ นประกันคงเหลือ และเงินที่ลูกค้ำจะได้รับจำกกำรขำยหลักทรั พย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 23
วรรค 2 รวมกับจำนวนเงินที่วำงเป็ นประกันเพิ่มเติมเป็ นวงเงินซื้อขำยของลูกค้ำด้วย
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ข้ อ 25. ในกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในระบบ Cash Balance ตำมสัญญำนี้ ลูกค้ำตกลงจะไม่ทำกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์เกิ นวงเงินซื้ อขำยที่ได้รับอนุ มตั ิจำก
บริ ษทั และลูกค้ำตกลงยอมรับผลของกำรซื้อขำยทั้งหลำยที่เกิดขึ้นเนื่ องจำกคำสั่งซื้อและ/หรื อขำยหลักทรัพย์เกินวงเงินซื้อขำยนั้น แม้วำ่ กำรซื้อและ/หรื อขำย
ครั้งนี้ จะเป็ นผลให้เกิดกำรซื้อขำยเกินวงเงินซื้อขำยของลูกค้ำก็ตำม
คารั บรองของลูกค้ าในการสั่ งซื้อขายหลักทรั พย์ ทางอินเทอร์ เน็ต หรื อทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ
ข้ อ 26. ในกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ และ/หรื อใช้บริ กำรอื่นใดของบริ ษทั ทำงระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ ต หรื อทำงอิเล็กทรอนิ กส์อื่น ๆ ลูกค้ำจะต้องทำ
คำสั่งโดยใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่ำน (Password) และรหัสลับส่ วนตัวลูกค้ำ (Pin Code) ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนด เพื่อ
ใช้ในกำรเข้ำสู่ ระบบ (Log in) และเข้ำสู่ บญั ชี ตลอดจนเพื่อกำรทำธุ รกรรมใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ด ถือ หรื อเข้ำถึงได้โดยใช้รหัสประจำตัว (Username)
รหัสผ่ำน (Password) และรหัสลับ ส่ วนตัว (Pin Code) นั้ นทั้งหมด รวมถึง กำรเปลี่ย นแปลงรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่ำน (Password) และรหัสลับ
ส่ วนตัว (Pin Code) และตกลงว่ำบริ ษทั สำมำรถถือ ได้ว่ำคำสั่ งใดที่ได้มีข้ ึนโดยบุค คลที่ ใช้ร หัสประจำตัว (Username) รหัสผ่ำน (Password) และรหัสลับ
ส่ วนตัว (Pin Code) นั้นถือว่ำเป็ นกำรดำเนิ นกำรของลูกค้ำโดยถูกต้อง
ข้ อ 27. ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบกำรใช้ และกำรเก็บรักษำรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่ำน (Password) ที่ใช้ในกำรเข้ำสู่ ระบบ และรหัสลับส่ วนตัว (Pin
Code) เพื่อ กำรสั่ง ซื้ อ ขำยหลัก ทรั พย์ และกำรท ำธุ ร กรรมใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ บัญชี ที่เ ปิ ด ถือ หรื อเข้ำ ถึ งได้โ ดยใช้ร หั สประจำตัว (Username) รหั สผ่ำ น
(Password) และรหัสลับส่ วนตัว (Pin Code) นั้นทั้งหมด และตกลงว่ำบริ ษทั สำมำรถถือได้วำ่ เป็ นกำรดำเนิ นกำรของลูกค้ำโดยถูกต้อง และลูกค้ำจะต้องใช้ควำม
ระมัดระวังเพื่อป้ องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุ ญำตต่อเข้ำไปในระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณี ที่ลูกค้ำสงสัยว่ำบุคคลที่ไม่ได้รับอนุ ญำต
ก. เข้ำสู่ บริ กำรหรื อบัญชีของลูกค้ำ หรื อ
ข. มีควำมสำมำรถที่เข้ำสู่ บริ กำรหรื อบัญชีของลูกค้ำ
ลูกค้ำจะแจ้งให้บริ ษทั ทรำบทันที หำกลูกค้ำอนุ ญำตให้บุคคลที่สำมเข้ำสู่ บญั ชีของลูกค้ำ หรื อรับทรำบรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่ำน (Password)
และรหัสลับส่ วนตัว (Pin Code) ลูกค้ำจะป้ องกัน รับผิดชอบ และชดใช้ไม่ให้บริ ษทั ได้รับควำมเสี ยหำยจำกควำมรับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยม หรื อค่ำเสี ยหำยที่เกิ ด
กับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ ยวกับกำรกระทำข้ำงต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกิ ดจำกกำรเรี ยกร้องหรื อฟ้ องร้ องจำกบุคคลที่สำมดังกล่ำว ตำมหรื อที่เกี่ ยวกับกำร
เข้ำถึงและกำรใช้รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่ำน (Password) และรหัสลับส่ วนตัว (Pin Code) นั้น รวมถึงกำรที่ลูกค้ำไม่ได้แจ้งเหตุกำรณ์อนั น่ ำสงสัยที่
ลูกค้ำรับรู ้ หรื อควรจะได้รับรู ้ หำกลูกค้ำได้ใช้ควำมระมัดระวังให้มำกขึ้นให้บริ ษทั รับทรำบ
ข้ อ 28. กรณี ที่ไม่สำมำรถทำคำสั่งซื้ อขำยผ่ำนทำงระบบอินเทอร์ เน็ ตได้โดยอุปกรณ์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ำ หรื อของบริ ษทั ขัดข้อง ลูกค้ำ
สำมำรถทำคำสั่งซื้ อขำยหลักทรั พย์ทำงโทรศัพท์ หรื อโดยวิธีกำรอื่นใดมำยังเจ้ำหน้ำที่รับอนุ ญำตของบริ ษทั ได้ โดยบริ ษทั จะทำกำรแจ้งยืนยันกำรซื้ อขำย
หลักทรั พย์ให้ลูกค้ำทรำบตำมวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนด โดยถือว่ำลูกค้ำได้รับทรำบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำวนี้ และหำกลูกค้ำมิได้โต้แย้งคัดค้ำนเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรให้บริ ษทั ทรำบภำยใน 24 ชัว่ โมง นับแต่เวลำที่รับแจ้งนั้น ให้ถือว่ำลูกค้ำยินยอมให้กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ได้กระทำกำรแทนลูกค้ำนั้น
เป็ นอันถูกต้อง โดยลูกค้ำจะไม่ยกข้อต่อสู ้ใดๆ กับ บริ ษทั ทั้งสิ้ น
ข้ อ 29. ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นทำงระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อกำรใช้บริ กำรอื่นใดของบริ ษทั ตำมสัญญำนี้ ลูกค้ำตกลงยอมรั บและผูกพันผลของกำร
ซื้อขำยหลักทรั พย์ หรื อกำรใช้บริ กำรอื่นใด ที่บริ ษทั แสดงไว้ในระบบอินเทอร์ เน็ ต และลูกค้ำมีหน้ำที่ตอ้ งตรวจสอบผลกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ หรื อกำรใช้
บริ กำรอื่นใดดังกล่ำวทำงระบบอินเทอร์ เน็ต ตำมแบบและวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนด โดยบริ ษทั อำจจะแจ้งผลกำรซื้อขำยหรื อกำรใช้บริ กำรอื่นใดด้วยวิธีอื่นใดอีก
หรื อไม่ก็ได้ตำมแต่บริ ษทั จะเห็นสมควร
ข้ อ 30. ลูกค้ำรับทรำบและจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ไม่เหมำะสมจนมีผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่ ในระบบกำรซื้อขำยโดยรวม เช่น ทำกำรซื้อขำย
หรื อกระทำกำรใดๆ ท ำให้ร ำคำหลักทรั พ ย์สูงขึ้ น หรื อต่ ำลงอัน ไม่ ตรงต่ อสภำพปกติ ของตลำด หรื อกระทำกำรเพื่อ แสวงหำประโยชน์ โดยมิ ชอบจำก
หลักทรัพย์ไม่วำ่ เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น เป็ นต้น ตลอดจนจะปฏิบตั ิตำมประกำศ หลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ หรื อหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องประกำศกำหนด
โดยลูกค้ำตกลงจะไม่ส่งคำสั่งซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้
30.1 คำสั่งในลักษณะ “ลัดคิวและปิ ดบังคำสั่ง” โดยส่ งคำสั่งซื้อหรื อขำยในรำคำที่สูงหรื อต่ำกว่ำรำคำที่ควรจะเป็ นมำก ซึ่งโดยปกติไม่น่ำจะเกิดกำร
จับคู่ซ้ือขำยที่รำคำนั้นหรื อผูส้ ่ งคำสั่งไม่ได้ประสงค์จะทำให้เกิดกำรซื้อขำยตำมรำคำนั้น ไม่วำ่ จะมีกำรยกเลิกคำสั่งดังกล่ำวภำยหลังหรื อไม่ก็ตำม ทั้งนี้ จะเกิ ด
ในหลักทรัพย์ที่ไม่มี ceiling และ floor
30.2 คำสัง่ ในลักษณะ “ใส่ – ถอน” โดยส่ งคำสัง่ ซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์และยกเลิกคำสัง่ ดังกล่ำวในภำยหลัง และส่ งคำสัง่ กลับเข้ำมำใหม่ในจำนวน
รำคำ และเวลำใกล้เคียงกัน โดยกระทำหลำยครั้ ง โดยไม่มีควำมประสงค์จะซื้อขำยหลักทรัพย์น้ นั จริ ง เพื่อลวงให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิดว่ำในขณะใดขณะหนึ่ ง มีควำม
ต้องกำรซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์น้ ันๆในปริ มำณมำก โดยเมื่อมีกำรจับคู่ไปแล้วบำงส่ วน หรื อไม่มีกำรจับคู่ซ้ือขำยก็ตำม จะยกเลิกคำสั่งนั้นทันทีแล้วส่ งคำสั่งเข้ำ
มำใหม่ในระยะเวลำใกล้เคียงกัน ในจำนวนเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกับรำยกำรที่ เพิ่งยกเลิก
30.3 ส่ งคำสั่งในลักษณะ “จับคู่กนั เอง” โดยส่ งคำสั่งซื้อหรื อขำยในรำคำและปริ มำณที่อำจจับคู่ซ้ื อขำยระหว่ำงกันเองของลูกค้ำรำยเดียวกันหรื อ
กลุ่มเดียวกัน เพื่ออำพรำงให้บุคคลทัว่ ไปหลงผิดในรำคำหรื อปริ มำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
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30.4 ส่ งคำสั่งในลักษณะ “ผลักดันรำคำ” โดยส่ งคำสั่งซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์หลำยรำยกำรในลักษณะผลักดันรำคำให้สูงขึ้นหรื อลดลง โดยกระทำ
หลำยครั้งเพื่อให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในรำคำหลักทรั พย์น้ นั ๆ หรื อส่ งคำสั่งเคำะซื้ อหรื อกวำด Offer เพื่อให้รำคำเปลี่ยนแปลงสู งขึ้น / เคำะขำยหรื อมีลกั ษณะ
กวำด Bid เพื่อให้รำคำเปลี่ยนแปลงต่ำลง
30.5 ส่ งคำสั่งในลักษณะ “ชี้นำรำคำ” โดยส่ งคำสั่งซื้อหรื อขำยในรำคำที่สูงกว่ำหรื อต่ำกว่ำรำคำที่ควรจะเป็ นมำก เพื่อควบคุมรำคำหลักทรัพย์
30.6 คำสั่งในลักษณะ “แตกย่อยคำสั่ง” โดยส่ งคำสั่งซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ ครั้งละ 100 – 1,000 หุ ้น ในระดับรำคำเดียวกัน จำนวนหลำยคำสั่ง ทั้งที่
สำมำรถซื้อหรื อขำยได้ในครำวเดียว
30.7 เพื่อประโยชน์ในกำรป้ องกันและยับยั้งกำรกระทำอันไม่เป็ นธรรม หรื อพฤติกรรมกำรลงทุนหรื อทำธุ รกรรมที่ไม่เหมำะสมเพื่อกำรให้บริ กำร
เป็ นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรื อสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ลูกค้ำตกลงตำมข้อกำหนดเงื่อนไขของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
30.7.1 ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้งและจัดหำข้อมูลดังนี้ พร้ อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิ บำยรำยละเอียดเกี่ ยวกับข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ นำยทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์ซ้ือขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรื อสำนักงำน เมื่อบริ ษทั
หรื อหน่ วยงำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวร้องขอ หรื อเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่ วยงำนดังกล่ำวกำหนด
(ก) ข้อมูลที่สำมำรถระบุควำมมีตวั ตนที่แท้จริ งของลูกค้ำและผูร้ ับประโยชน์ จำกกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์จดทะเบียนและ/หรื อ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของลูกค้ำทุกรำยทุกทอด
(ข) วัตถุประสงค์ในกำรซื้อขำยของลูกค้ำ
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรซื้อขำยของลูกค้ำ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์จดทะเบียนและ/หรื อสิ นค้ำของสัญญำซื้ อ
ขำยล่วงหน้ำที่ลูกค้ำซื้อขำย
(ง) ในกรณี ที่ลู กค้ำเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรสั่งซื้ อขำยเพื่อบุคคลอื่นหลำยรำยหรื อ หลำยทอดผ่ำนบัญชีแ บบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus
account) ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้ง จัดหำ และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตำม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรำยและทุก
ทอด ทั้งนี้ เฉพำะที่ลูกค้ำรู ้หรื อควรรู ้เนื่ องจำกกำรเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเช่นนั้น
30.7.2 ลูกค้ำยินยอมให้บริ ษทั งดให้บริ กำรเป็ นตัวแทนนำยหน้ำกับลูกค้ำเป็ นกำรชัว่ ครำว ปิ ดบัญชีซ้ื อขำย จำกัดฐำนะหรื อปริ มำณกำร
ซื้อขำย ล้ำงฐำนะ และดำเนิ นกำรอื่นใดเกี่ ยวกับกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์จดทะเบียนและ/หรื อ สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของลูกค้ำได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็ นไปตำมคำสั่งของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ นำยทะเบียนหลักทรั พย์ สำนักหักบัญชี ศูนย์ซ้ือขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
สำนักหักบัญชีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรื อสำนักงำน ก.ล.ต. ในกรณี ที่ปรำกฏข้อเท็จจริ งดังนี้
(ก) กำรซื้อขำยของลูกค้ำมีหรื อน่ ำจะมีผลกระทบต่อควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในกำรซื้อขำย หรื อทำให้หรื อน่ ำจะทำให้รำคำ
ไม่ตรงต่อสภำพปกติของตลำด
(ข) ลูกค้ำมีพฤติกรรมกำรซื้อขำยที่ไม่เหมำะสมหรื ออำจฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ค) ลูกค้ำไม่ดำเนิ นกำรแจ้ง จัดหำข้อมูล หรื อจัดทำคำชี้แจงตำม 30.7.1 หรื อให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จหรื ออำจก่อให้เกิ ดควำมสำคัญ
ผิดในสำระสำคัญ
ข้ อ 31. ลูกค้ำมีหน้ำที่ตอ้ งแจ้งภูมิลำเนำของตนเอง รวมถึงที่อยู่ตำมจดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ ( E-Mail Address) ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ให้
บริ ษทั ทรำบในทันที
ข้ อ 32. ลูกค้ำตกลงว่ำ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะบอกเลิกไม่ให้ลูกค้ำเข้ำสู่ บริ กำรสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์อินเทอร์ เน็ ตเมื่อใดก็ได้ และเป็ นดุลยพินิจของบริ ษทั
แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
ข้ อ 33. ลูก ค้ำ ตกลงจะไม่ใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรื อ ซอฟท์แวร์ อื่ นใด เพื่อ ต่อ คอมพิ วเตอร์ ของลู กค้ำกับระบบคอมพิ วเตอร์ ข องบริ ษัท
นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั ได้กำหนดหรื ออนุ ญำตให้กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในสัญญำนี้
ข้ อ 34. ลูกค้ำตกลงจะรั กษำระบบคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ำให้อยู่ในสภำพที่ดีและใช้งำนได้อย่ำงปกติกบั ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั โดยไม่จำกัดอยู่
เพียงเฉพำะกำรที่ทำให้คอมพิวเตอร์ ปลอดจำกไวรัสที่เป็ นอันตรำยเท่ำนั้น โดยลูกค้ำจะใช้ควำมระมัดระวังและใช้มำตรกำรป้ องกันล่วงหน้ำเพื่อไม่ให้บริ ษทั
ได้รับควำมเดือดร้อนจำกควำมสู ญเสี ย ควำมเสี ยหำย ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่เกิ ดจำกควำมบกพร่ องของคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ำซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น หำกลูกค้ำ
ได้ระมัดระวังดูแล และใช้มำตรกำรป้ องกันล่วงหน้ำไว้ก่อน ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงจะชดใช้ค่ำเสี ยหำย ค่ำธรรมเนี ยม และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกควำมเสี ยหำย
ดังกล่ำวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อ 35. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นระบบอินเทอร์ เน็ ตและทำงอิเล็กทรอนิ กส์ และสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกที่บริ ษทั จัด หำให้ท้ งั หมด โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรต่อเชื่ อมระบบกำรซื้ อขำยเพื่อให้ลูก ค้ำสำมำรถบัน ทึกคำสั่งซื้ อขำยหลักทรั พย์ผ่ำ น
คอมพิวเตอร์ หรื อเจ้ำหน้ำที่รับอนุ ญำตของบริ ษทั ตลอดจนรับทรำบควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นหำกอุปกรณ์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ของลูกค้ำหรื อของบริ ษทั หรื อ
ของตลำดหลักทรัพย์ที่ใช้ในกำรส่ งคำสัง่ หรื อรับคำสัง่ ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตเกิดขัดข้อง ทำให้กำรส่ งคำสัง่ และรับคำสั่งไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้และยอมรับใน
ควำมเสี ยหำยใด ที่อำจเกิดขึ้น ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรกระทำของลูกค้ำเองหรื อบุคคลอื่นใดไม่วำ่ จะโดยทุจริ ตหรื อไม่ก็ตำม เช่น กำรสู ญหำยของข้อมูลระหว่ำงทำง
กำรส่ งข้อมูลเป็ นไปอย่ำงล่ำช้ำ หรื อไม่สำมำรถส่ งข้อมูลได้ ตลอดจนควำมเสี ยหำยใดๆ อันเนื่ องมำจำกเหตุสุดวิสัย เช่น กำรส่ งสัญญำณเชื่อมต่อไม่ทำงำน หรื อ
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ล้มเหลว หรื อสำเหตุจำกไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้นไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ เว้นแต่ควำมเสี ยหำยดังกล่ำวจะเกิดจำก
กำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั
ข้ อ 36. ในกรณี ที่ลูกค้ำส่ งคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนทำงอินเทอร์ เน็ต หรื อทำงอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อวิธีกำรใด ๆ ที่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขและกำรอนุ ญำตของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อ ก.ล.ต. และ/หรื อบริ ษทั ประกำศกำหนด โดยลูกค้ำได้ศึกษำและรับทรำบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรทำธุ รกรรมกำรในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ผำ่ นอินเทอร์ เน็ต และทำงอิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยวิธีกำรดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดีแล้ว โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรต่อเชื่อมระบบกำรซื้อขำยเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถ
บันทึกคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นคอมพิวเตอร์ หรื อเจ้ำหน้ำที่รับอนุ ญำตของบริ ษทั
ข้ อตกลงเกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ 37. ลูกค้ำขอรับรองว่ำบริ ษทั ได้รับมอบอำนำจให้กระทำตำมคำสัง่ ที่รับรองว่ำเป็ นคำสัง่ ที่แท้จริ ง โดยกำรใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่ำน
(Password)ที่ถูกต้อง ลูกค้ำตกลงว่ำ กำรรับรองควำมถูกต้องดังกล่ำว ด้วยกำรใช้รหัสประจำตัว (Username) และ รหัสผ่ำน (Password) ผูกพันลูกค้ำ และลูกค้ำ
จะไม่ เรี ย กร้ อ งสิ ทธิ อำ้ งอิงจำกก ำไรที่ สูญเสี ย กำรขำดทุ นจำกกำรซื้ อ ขำยหรื อควำมเสี ยหำยที่ เกิ ด จำกกำรที่ บริ ษัทอ้ำ งอิง รหัสประจำตัว (Username) และ
รหัสผ่ำน (Password)นั้น นอกจำกนี้ ลูกค้ำจะใช้ควำมพยำยำมในกำรป้ องกัน และระมัดระวังกำรเข้ำใช้บริ กำรเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กำรใช้บริ กำรที่เกิ ดขึ้นแล้ว
หรื อที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตไปในทำงที่ผดิ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยลูกค้ำจะรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ลูกค้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริ ษทั ทรำบทันทีหำก
เกิดควำมสู ญเสี ย กำรถูกโจรกรรม หรื อมีกำรใช้ชื่อรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่ำน (Password)และ/หรื อเลขที่บญั ชีของลูกค้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญำต
ข้ อ 38. ลูกค้ำตกลงและเข้ำใจว่ำ บริ ษทั ไม่สำมำรถและจะไม่รับผิดชอบ หรื อไม่รับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำ หรื อควำมไม่สะดวกใดๆ ในกำรกระทำตำม
คำสั่ง อันเนื่ องมำจำกกำรให้บริ กำรโดยบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรตำมคำสั่งตำมหลักกำรที่วำ่ ได้ดำเนิ นกำรอย่ำงดีที่สุดแล้ว (Best Effort) ควำมล่ำช้ำใดๆ ในกำร
ดำเนิ นกำรตำมคำสั่ง เป็ นสิ่ งที่อยู่นอกเหนื อควำมควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ และ/หรื อไม่ตอ้ งรั บผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำในกำรทำตำม
คำสั่ง อันมีสำเหตุจำกปริ มำณในตลำด และ/หรื อควำมผันผวนในตลำด โดยบริ ษทั ไม่สำมำรถจะรับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำในกำรทำตำมคำสั่งอันเนื่ องมำจำก
กระบวนกำรตรวจสอบและกำรยอมรับในคำสั่งนั้นๆ
ข้ อ 39. ลูกค้ำตกลงว่ำ บริ ษทั จะไม่ตอ้ งรับผิดต่อควำมสู ญเสี ยใดๆ ที่เกิดจำกสำเหตุที่บริ ษทั ไม่สำมำรถควบคุมกำรดำเนิ นกำรได้โดยตรงโดยไม่จำกัด เพียง
เฉพำะกำรที่อินเทอร์ เน็ต หรื อกำรที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเครื่ องกล หรื อสำยโทรศัพท์ หรื อเครื่ องมือติดต่ออื่นที่ไม่ทำงำน หรื อปั ญหำอันเกิดจำกกำรต่อ
กำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุ ญำต กำรโจรกรรม ควำมผิดพลำดของผูป้ ระกอบกำรอื่น อำกำศที่เลวร้ำย แผ่นดินไหว น้ ำท่วมและกำรประท้วงนัดหยุดงำนหรื อปั ญหำ
แรงงำนอื่นๆ
ข้ อ 40. ข้อมูลข่ำวสำรในกำรบริ กำรที่บริ ษทั ได้จดั ให้ อยู่ในลักษณะ “ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ” ( As is ) และอำจมีควำมล่ำช้ำ กำรละเว้นหรื อกำรไม่ถูกต้องใน
ข้อมูลและข่ำวสำรดังกล่ำว โดยบริ ษทั ตัวแทนของบริ ษทั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูใ้ ห้อนุ ญำต (Licensor) ไม่สำมำรถและจะไม่รับประกันควำมถูกต้อง ลำดับ ควำม
สมบูรณ์ ของเวลำ ควำมสำมำรถในกำรซื้ อขำยหรื อควำมเหมำะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูลหรื อข่ำวสำร รวมทั้งรำคำซื้อขำยหลักทรั พย์ที่ให้ไว้ใน
บริ กำร หรื อด้วยเหตุสุดวิสัย หรื อสำเหตุอื่นใดที่อยู่เหนื อกำรควบคุมของบริ ษทั ตัวแทนของบริ ษทั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และผูใ้ ห้อนุ ญำต (Licensor) โดยต่ำงไม่ตอ้ งรั บ
ผิดต่อลูกค้ำหรื อบุคคลอื่น หำกเกิดควำมสู ญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกควำมประมำท เลินเล่อ หรื อกำรละเว้นทั้งหมด หรื อบำงส่ วนในกำรจัดหำ รวบรวม
ตีควำม ตัดต่อ เขียน รำยงำน หรื อส่ งข้อมูลหรื อส่ งข่ำวสำรใด ๆ ผ่ำนบริ กำรนี้
ข้ อ 41. ลูกค้ำยอมรั บว่ำ ในกำรใช้บริ กำรนี้ มีควำมเสี่ ยงในกำรได้รับไวรั สเข้ำสู่ ระบบหรื ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ำ หรื อมีควำมเสี่ ยงในกำรถูก
ขัดขวำงหรื อรบกวนกำรใช้บริ กำรโดยบุคคลภำยนอก ที่อยู่นอกเหนื อกำรควบคุมของบริ ษทั ที่สำมำรถเข้ำถึงระบบหรื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทผูใ้ ห้
ข้อมูลและผูใ้ ห้อนุ ญำต (Licensor) ต่ำงไม่รับผิดชอบต่อลูกค้ำหรื อบุคคลอื่น หำกเกิดควำมสู ญเสี ยหรื อเสี ยหำยเนื่ องจำกได้รับไวรัส หรื อกำรถูกขัดขวำงหรื อ
รบกวนกำรใช้บริ กำร
การขอรั บเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ข้ อ 42. ลูกค้ำมีควำมประสงค์และยินยอมให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรจัดส่ งเอกสำรให้ลูกค้ำทำงที่อยู่ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
(E-mail Address) ของลูกค้ำ แทนกำรส่ งเอกสำรโดยวิธีกำรส่ งทำงไปรษณี ย์ ตำมที่อยู่ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail Address) ของลูกค้ำเพื่อกำรรับเอกสำร
ตำมทีไ่ ด้ให้ไว้ในสัญญำนี้ โดยตกลงตำมเงื่อนไขต่อไปนี้
42.1 เมื่อลูกค้ำต้องกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail Address) จำกที่ระบุไว้ ลูกค้ำทรำบถึงควำมรับผิดชอบและตกลงว่ำ
ลูกค้ำจะเป็ นผูแ้ จ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อทำรำยกำรผ่ำนทำงอินเตอร์ เน็ ต (E – Documents) หรื อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกกำรสนทนำ หรื อ
วิธีกำรอื่นใดที่บริ ษทั กำหนดทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
42.2 ผลผูกพันและกำรบังคับใช้ทำงกฏหมำยให้อยู่ภำยใต้ พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยธุ รกรรมทำงอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆ
ของพระรำชบัญญัติดงั กล่ำว รวมถึงข้อกฏหมำยฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมกำรรับส่ งข้อมูลหรื อเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์
“ข้อ มู ลอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ” หมำยควำมว่ำ ข้อ ควำมที่ ไ ด้สร้ ำ ง ส่ ง รั บ เก็ บ รั ก ษำ หรื อประมวลผลด้วยวิธี กำรทำงอิ เล็ก ทรอนิ กส์ เช่ น วิธี ก ำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิ กส์ จดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ โทรสำร (โทรเลข โทรพิมพ์ - ไม่มีกำรใช้ในปั จจุบนั แล้ว)
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“เอกสำร” ที่ลูกค้ำยินยอมตกลงให้บริ ษทั จัดส่ งทำงไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์แก่ลูกค้ำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะเอกสำรดังต่อไปนี้
เอกสำรตรำสำรทุน หมำยถึง ใบยืนยันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/เอกสำรกำรชำระรำคำ/ใบเสร็ จรับเงิน รำยงำนยอดทรัพย์สินคงเหลือ หรื อ
รำยงำนแสดง
กำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี
เอกสำรตรำสำรอนุ พนั ธ์ หมำยถึง ใบยืนยันกำรซื้อขำยตรำสำรอนุ พนั ธ์ รำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี
เอกสำรหน่ วยลงทุน หมำยถึง ใบยืนยันกำรซื้อขำยหน่ วยลงทุน รำยงำนแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี
หนังสื อยืนยันกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หนังสื อยืนยันธุ รกรรมกำรยืมหลักทรัพย์ หนังสื อยืนยันธุ รกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ หนังสื อ
ยืนยันครบกำหนดธุ รกรรมกำรยืมหลักทรั พย์ หนังสื อยืนยันกำรซื้อขำยหลักทรัยพ์ประเภทตรำสำรหนี้ หนังสื อยืนยันกำรซื้อหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ รำยงำน
แสดงทรัพย์สินและฐำนะสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และ/หรื อเอกสำรอื่นใดที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่ วยงำน
อื่นที่กำกับดูแลเป็ นผูก้ ำหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมแบบฟอร์ ม และเอกสำรหลักฐำนอื่นของบริ ษทั ที่จะจัดส่ งทำงไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
42.3 ลูกค้ำทรำบว่ำลูกค้ำสำมำรถขอให้บริ ษทั จัดพิมพ์ และออกเอกสำรต้นฉบับประเภทใดๆ หรื อสำเนำเอกสำร ใดๆให้แก่ลูกค้ำเป็ นครำวๆได้
โดยลูกค้ำตกลงยินยอมชำระค่ำธรรมเนี ยมและค่ำบริ กำร (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่บริ ษทั กำหนด
42.4 กรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรยกเลิกกำรรับเอกสำรทุกประเภทตำมควำมในข้อ 42.3 หรื อเฉพำะเอกสำรบำงประเภทผ่ำนทำงไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
ลูกค้ำจะต้องแจ้งควำมประสงค์น้ นั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อวิธีกำรใดๆ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 42.1 แก่บริ ษทั ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร ก่อนวันที่ลูกค้ำมี
ควำมประสงค์จะให้ยกเลิกกำรรับเอกสำรผ่ำนทำงไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ มีผลบังคับใช้
42.5 ลูกค้ำมีควำมรู ้ และควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับกำรรับเอกสำรทำงไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิ กส์รวมทั้งควำมเสี่ ยงหรื อควำมเสี ย หำยที่อำจเกิ ดขึ้นได้ ซึ่ ง
ได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียง) กำรสู ญหำยของข้อมูลระหว่ำงทำง กำรส่ งข้อมูลเป็ นไปอย่ำงล่ำช้ำหรื อไม่สำมำรถส่ งข้อมูลได้กำรถูกสอดแทรกหรื อถูกเจำะ
ผ่ำนเข้ำมำยังที่อยู่ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิ กส์ของลูกค้ำโดยบุคคลภำยนอก หรื อเข้ำมำล่วงรู ้ขอ้ มูลใดๆ กำรผิดพลำดและกำรคลำดเคลื่อนของข้อมูลประกำรอื่นใด
ที่เกิดขึ้นเนื่ องจำกข้อจำกัดในกำรใช้ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึงเป็ นกำรสื่ อสำรสำธำรณะที่มีผใู ้ ช้บริ กำรเป็ นจำนำนมำกทัว่ โลก ทั้งนี้ ลูกค้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ
บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสี ยหำยใดๆ ในกรณี ที่มีควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นจำกเหตุดงั กล่ำว
42.6 ลูกค้ำทรำบและตกลงว่ำลูกค้ำมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หำกลูกค้ำมิได้
โต้แย้งหรื อคัดค้ำนควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรใดๆ ภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกเวลำที่ลูกค้ำได้รับ เอกสำรจำกทำงบริ ษทั ที่จดั ส่ งไปยังที่อยู่ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail Address) ของลูกค้ำแล้วให้ถือว่ำลูกค้ำได้ตกลงผูกพันตนตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรนั้นและให้ถือว่ำบริ ษทั ได้กระทำกำรใน
ฐำนะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
การรั บและจ่ ายเงินโดยโอนเงินผ่ านบัญชีธนาคารด้ วยระบบอัตโนมัติ
ข้ อ 43. ในกรณี ที่ลูกค้ำใช้บริ กำรรับ และจ่ำยเงินค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์โดยโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรด้วยระบบอัตโนมัติ (ATS) ลูกค้ำตกลงตำมข้อกำหนด
และเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
43.1 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงยินยอมให้นำวิธีกำรหักเงิน และ/หรื อนำเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ลูกค้ำระบุในหนังสื อขอให้หักบัญชีเงินฝำก
เป็ นวิธีกำรชำระหนี้ ค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรวำงเงิน หรื อกำรวำงหลักประกันเพิม่ หรื อกำรถอนเงินหลักประกัน และ/หรื อภำระผูกพันใดๆ ระหว่ำงกันได้ โดย
ยินยอมให้บริ ษทั แจ้งธนำคำรของลูกค้ำเพื่อหักเงินจำก และ/หรื อนำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก(ATS) ที่ลูกค้ำได้แจ้งไว้แก่บริ ษทั ทั้งนี้ ไม่ตดั สิ ทธิ คู่สัญญำฝ่ ำยหนึ่ งฝ่ ำย
ใดที่จะชำระโดยวิธีอื่น
เมื่อใดที่ธนำคำรได้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำก และ/หรื อนำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกตำมที่ลูกค้ำได้ระบุไว้ในหนังสื อขอให้หักบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ได้
ให้ไว้กบั บริ ษทั ให้ถือว่ำลูกค้ำได้จ่ำยชำระ และ/หรื อได้รับชำระเงินค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์แล้ว โดยบริ ษทั ไม่จำเป็ นต้องออกหลักฐำนใดๆ ให้แก่ลูกค้ำอีก
43.2 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงให้นำวิธีกำรหักเงิน และ/หรื อนำเงินเข้ำบัญชีที่ระบุไว้ในข้อ 43.1 ใช้บงั คับถึงกำรชำระหนี้ กำรวำงเงิน หรื อกำร
วำงหลักประกันเพิ่ม หรื อกำรถอนเงินหลักประกัน และ/หรื อภำระผูกพันใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตจนกว่ำคู่สัญญำฝ่ ำยหนึ่ งฝ่ ำยใดจะบอกเลิกเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
43.3 ค่ำธรรมเนี ยมของธนำคำร และ/หรื อของบริ ษทั รวมตลอดถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจำกบริ ษทั นำเงินเข้ำบัญชีของลูกค้ำ บริ ษทั ตกลง
จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และในกรณี หักเงินจำกบัญชีของลูกค้ำเข้ำบริ ษทั ลูกค้ำตกลงจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเองทั้งสิ้ น
ภำระหน้ำที่ควำมรั บผิดชอบ และจำนวนเงินค่ำธรรมเนี ยมพร้ อมทั้งค่ำใช้จ่ำยตำมควำมในวรรคก่ อน อำจเปลี่ยนแปลงได้โดยบริ ษทั และ/หรื อ
ธนำคำรโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ และลูกค้ำตกลงจะไม่โต้แย้งหรื อยกข้อต่อสู ้ใดๆ ทั้งสิ้ น
43.4 ในกรณี ที่บริ ษทั โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกตำมที่กำหนดไว้ขำ้ งต้นเกินกว่ำจำนวนที่บริ ษทั ต้องโอนเงินจริ ง และ/หรื อกรณี ที่ลูกค้ำจะต้ องคืน
เงินจำนวนใดๆ ให้แก่ บริ ษทั ลูกค้ำตกลงยินยอมคืนเงินดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั และ/หรื อยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกตำมที่กำหนดไว้ดงั กล่ำว
ข้ำงต้นได้ทนั ที

10

43.5 กำรชำระเงินโดยวิธีกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำก (ATS) นั้น ลูกค้ำต้องดำรงเงินไว้ในบัญชีของลูกค้ำเพื่อพร้อมที่จะตัดชำระเงินภำยใน 11.00
น. ของวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และหำกเกิดกรณี ที่ธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินเนื่ องจำกเงินในบัญชีไม่พอจ่ำย หรื อด้วยเหตุผลอื่นใด บริ ษทั อำจพิจำรณำใน
กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมในกำรดำเนิ นกำรตำมที่บริ ษทั กำหนด
43.6 ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริ ษทั แต่งตั้งหรื อมอบหมำยให้ตลำดหลักทรัพย์และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรให้บริ กำรระบบ
จัดกำรข้อมูลกำรชำระเงิน ตำมที่ได้รับควำมเห็ นชอบจำก ก.ล.ต. ตำมประกำศที่เกี่ ยวข้องหรื อที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต รวมทั้งมีหน้ำที่ปฏิ บตั ิตำม
ประกำศดังกล่ำว
หมวดที่ 3 การดูแลทรั พย์ สินของลูกค้ า
การแต่ งตั้งให้ บริ ษัทเป็ นผู้ดูแลทรั พย์ สินของลูกค้ า
ข้ อ 44. ลูกค้ำตกลงให้บริ ษทั ทำหน้ำที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำ เพื่อประโยชน์ในด้ำนกำรเก็บรักษำและ/หรื อเพื่อกำรซื้อขำยหรื อยืมหลักทรัพย์ และ/หรื อ
เพื่อเป็ นหลักประกันกำรซื้อหรื อขำยหรื อยืมหลักทรัพย์ และ/หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดภำยใต้ขอบเขตที่กฎหมำยกำหนดโดยลูกค้ำตกลงชำระค่ำธรรมเนี ยมใน
กำรดูแลทรัพย์สินตำมสัญญำนี้ ที่บริ ษทั กำหนด
ข้ อ 45. ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่ำ ลูกค้ำมีสิทธิ ขอเบิกถอนเงินของลูกค้ำจำกบริ ษทั ได้ ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
45.1 ลูกค้ำจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรตำมแบบฟอร์ มที่บริ ษทั กำหนด ไม่น้อยกว่ำ 1 วันทำกำร
45.2 ในกรณี ที่ลูกค้ำมีหนี้ ค่ำซื้อขำยหลักทรั พย์ และ/หรื อ หนี้ อื่นใดที่จะต้องชำระต่อบริ ษทั ตำมสัญญำ ลูกค้ำจะเบิกถอนเงินของลูกค้ำคืน จนมี
ผลทำให้เงินของลูกค้ำที่วำงไว้กับบริ ษทั มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับชำระหนี้ ให้แก่บริ ษทั ไม่ได้ หรื อลูกค้ำอำจถอนเงินที่วำงเป็ นประกันได้เฉพำะยอดเงิน
คงเหลือจำกจำนวนเงินที่ตอ้ งกำรใช้ในกำรชำระรำคำค่ำซื้อหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระ เว้นแต่ลูกค้ำไม่มีหนี้ สินใดๆ ที่จะต้องชำระให้แก่บริ ษทั ลูกค้ำ
จึงมีสิทธิ ขอเบิกเงินของลูกค้ำคืนได้ท้ งั หมด
แต่ท้ งั นี้ กำรที่ลูกค้ำขอเบิกถอนเงินของลูกค้ำคืนดังกล่ำว หำกมีผลทำให้หลักประกันที่ลูกค้ำวำงไว้กบั บริ ษทั เพื่อเป็ นประกันกำรชำระหนี้ ตำมสัญญำมี
มูลค่ำต่ำกว่ำอัตรำที่บริ ษทั ประกำศกำหนดไว้ รวมทั้งในกรณี ที่หลักประกันดังกล่ำวมีมูลค่ำลดลงจนทำให้มูลค่ำของหลักประกันที่ลูกค้ำวำงไว้กบั บริ ษทั ต่ำกว่ำ
มูลค่ำหลักประกันขั้นต่ำที่บริ ษทั กำหนดไว้ดงั กล่ำวไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ลูกค้ำจะทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ ไม่ได้จนกว่ำลูกค้ำจะนำหลักประกันมำวำงเป็ น
ประกันเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่บริ ษทั ประกำศกำหนด
ข้ อ 46. ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริ ษทั นำเงินส่ วนที่แยกไว้เป็ นทรัพย์สินของลูกค้ำไปลงทุนแสวงหำผลประโยชน์ หรื อดำเนิ นกำรเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ
ตำมวิธีกำรที่บริ ษทั เห็นสมควร หรื อโดยกำรฝำกหรื อลงทุนในทรั พย์สินกับสถำบันกำรเงิน ผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ กับบริ ษทั ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ใน
ลักษณะเป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมได้ ทั้งนี้ ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรตำมที่ ก.ล.ต. กำหนด
ข้ อ 47. ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ นำเงินของลูกค้ำไปชำระหนี้ ค่ำซื้ อขำยหลักทรั พย์ และ/หรื อ ค่ำธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่ำนำยหน้ำ และ/หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดพร้อมด้วยดอกเบี้ยรวมทั้งค่ำเสี ยหำยใดๆ หรื อหนี้ อื่นใดที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมสัญญำให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วนทุกประกำร
ข้ อ 48. ลูกค้ำรั บทรำบและเข้ำใจแล้วว่ำ ทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้ำที่ฝำกไว้กบั บริ ษทั จะไม่อยู่ภำยใต้ควำมคุม้ ครองของกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน หรื อสถำบันอื่นใดที่ทำหน้ำที่รับประกันเงินฝำก
ข้ อ 49.บริ ษทั จะไม่แต่งตั้งให้บุคคลใดเป็ นตัวแทนของตน ในกำรดูแลรั กษำทรัพย์สินของลูกค้ำ ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็ นกำรฝำกไว้กบั ธนำคำรพำณิ ชย์ ลงทุน
ในตัว๋ สัญญำใช้เงินของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อธุ รกิจหลักทรัพย์ หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรื อธนำคำรแห่ งประเทศไทย หรื อตำมที่ ก.ล.ต.
เห็นชอบ
ข้ อ 50. บริ ษทั จะไม่กระทำกำรใดอันมีผลเป็ นกำรก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรื อระงับสิ ทธิ ในทรั พย์สินของลูกค้ำ โดยปรำศจำกหรื อไม่เป็ นไปตำม
คำสัง่ หรื อควำมยินยอมของลูกค้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เว้นแต่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรื อระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่นในสัญญำนี้
ข้ อ 51. บริ ษทั ไม่สำมำรถนำทรัพย์สินของลูกค้ำรำยหนึ่ งไปใช้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำอีกรำยหนึ่ ง หรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรื อของบริ ษัทเอง
เว้นแต่จะได้รับคำสั่งหรื อควำมยินยอมจำกลูกค้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นรำยกรณี
ข้ อ 52. ลูกค้ำตกลงยินยอมในกำรที่บริ ษทั จะเข้ำใช้สิทธิ ประโยชน์ของลูกค้ำ หรื อดำเนิ นกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ที่
เกิดขึ้น อันเนื่ องมำจำกกำรเป็ นเจ้ำของหลักทรัพย์ หรื อตรำสำรใดที่อยู่ในกำรดูแลรักษำของบริ ษทั จำกผูอ้ อกหลักทรัพย์ หรื อผูอ้ อกตรำสำรนั้นภำยในเวลำอัน
สมควร
ข้ อ 53. บริ ษทั จะจัดส่ งรำยงำนแสดงทรัพย์สินของลูกค้ำ ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของแต่ละเดือนให้แก่ลูกค้ำ ภำยในวันทำกำรที่ห้ำของเดือนถัดไป เว้นแต่
กรณี ลูกค้ำรำยใดไม่มีธุรกรรมซึ่งก่อให้เกิ ดกำรเคลื่อนไหวหรื อเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินของลูกค้ำติดต่อกัน ตั้งแต่หนึ่ งปี ข้ ึนไป บริ ษทั จะจัดส่ งรำยงำนแสดง
ทรัพย์สินของลูกค้ำ ณ วันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนที่ครบกำหนดระยะเวลำหนึ่ งปี สำหรับลูกค้ำรำยนั้นให้แก่ลูกค้ำ อย่ำงน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง ภำยในวันทำกำรที่ห้ำ
ของเดือนถัดไป เว้นแต่ลูกค้ำรำยดังกล่ำวจะไม่มีทรัพย์สิน เหลืออยู่ในกำรดูแลของบริ ษทั และบัญชีของลูกค้ำมีสถำนะถูกระงับบัญชีไม่ให้ทำธุ รกรรม
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ข้ อ 54. บริ ษทั จะแยกทรัพย์สินของลูกค้ำ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อวิธี
อื่นใดตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรื อบริ ษทั กำหนดโดยกำรดำเนิ นกำรดังต่อไปนี้ โดยถือว่ำเป็ นกำรแยกทรัพย์สินแล้ว
54.1 เงินสด
(ก) บริ ษทั แยกโดยกำรฝำกไว้กับธนำคำรพำณิ ชย์ หรื อธนำคำรอื่ นที่ มีก ฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้ น หรื อลงทุน ในตัว๋ เงิ น พัน ธบัตรซึ่ ง
กระทรวงกำรคลังเป็ นผูค้ ้ ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวน หรื อลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่กระทรวงกำรคลังเป็ นผูค้ ้ ำประกันต้น
เงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนซึ่งตรำสำรนั้นต้องมีอำยุคงเหลือ ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีเงื่อนไขกำรห้ำมขำย หรื อโอนก่อนกำหนดอำยุของ
ตรำสำร หรื อกำรลงทุนในลักษณะอื่น ๆ ตำมที่ ก.ล.ต. โดยระบุอย่ำงชัดเจน หรื อกำรลงทุนอื่นใดที่ก.ล.ต.ได้ประกำศเพิ่มเติมใน
ภำยหลัง โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรลงทุนภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ บริ ษทั จะระบุไว้อย่ำงชัดเจนในบัญชีเงิน
ฝำก หรื อกำรลงทุนว่ำเป็ นกำรดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ
(ข) บริ ษทั แยกโดยเก็บรักษำไว้เอง บริ ษทั จัดเก็บและสำมำรถชี้เฉพำะได้วำ่ เงินจำนวนดังกล่ำวเป็ นทรั พย์สินของลูกค้ำโดยปรำศจำกเหตุ
สงสัย
54.2 หลักทรัพย์
(ก) บริ ษทั แยกโดยกำรฝำกไว้กับศู นย์รับฝำกหลักทรั พย์ หรื อธนำคำรแห่ งประเทศไทย โดยระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ หลักทรัพย์ดงั กล่ำว
เป็ นกำรฝำกโดยบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ หรื อ
(ข) บริ ษทั แยกโดยกำรเก็บรักษำไว้เองและกระทำในลักษณะที่สำมำรถชี้เฉพำะได้วำ่ หลักทรั พย์ดงั กล่ำวเป็ นทรั พย์สินของลูกค้ำโดย
ปรำศจำกเหตุสงสัย
54.3 ทรัพย์สินอื่น
(ก) บริ ษทั แยกเก็บไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่ช้ เี ฉพำะได้วำ่ เป็ นทรัพย์สินของลูกค้ำ หรื อที่อื่นใดตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริ ษทั
กำหนด
(ข) กรณี ทรั พย์สินของลูกค้ำตำมข้อ(ก) เป็ นทรั พย์สินเพื่อกำรซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ บริ ษทั จะแยกทรัพย์สินดังกล่ำวไว้
ในลักษณะที่ช้ เี ฉพำะได้วำ่ เป็ นทรัพย์สินของลูกค้ำ หรื อที่โอนได้ตำมกฎระเบียบ ที่บริ ษทั กำหนด
ข้ อ 55. ดอกผล(ถ้ำมี) ที่เกิดจำกทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้ำตำมที่บริ ษทั ตกลงไว้ ในกรณี ที่ลูกค้ำมีสิทธิ ที่จะได้รับดอกผลจำกบริ ษทั ลูกค้ำตกลงให้บริ ษทั มี
สิ ทธิ นำดอกผลดังกล่ำวมำหักชำระค่ำธรรมเนี ยมในกำรดูแลรั กษำทรัพย์สินตำมสัญญำนี้ (ถ้ำมี) หรื อหนี้ อื่นใดที่ลูกค้ำต้องชำระแก่บริ ษทั ทั้งนี้ จนกว่ำบริ ษทั จะ
ได้รับชำระค่ำธรรมเนี ยม หรื อหนี้ ดงั กล่ำวจนครบถ้วนแล้วโดยมิตอ้ งบอกให้ลูกค้ำทรำบก่อน อย่ำงไรก็ตำมหำกนำดอกผลมำหักชำระค่ำธรรมเนี ยมและหนี้
ดังกล่ำวแล้ว ลูกค้ำยังคงมีหนี้ สินค้ำงอยู่กบั บริ ษทั อีก ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ ที่คำ้ งอยู่น้ นั จนครบถ้วน
ข้ อ 56. บริ ษทั จะจ่ำยดอกเบี้ยของเงินที่ลูกค้ำนำมำวำงไว้กับบริ ษทั จำกยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินของลูกค้ำตำมที่บริ ษทั ประกำศอัตรำดอกเบี้ยโดย
เปิ ดเผย ณ ที่ท ำกำรบริ ษทั โดยบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ย นแปลงอัตรำดอกเบี้ย และ/หรื อกำหนดเวลำและวิธีกำรในกำรชำระดอกเบี้ยตำมที่บริ ษัท
เห็นสมควร ทั้งนี้ อัตรำดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินกว่ำอัตรำค่ำตอบแทนที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำรนำเงินไปลงทุนหำผลประโยชน์
ข้ อ 57. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะคิดค่ำธรรมเนี ยมในกำรโอน ส่ งมอบ หรื อ กำรเก็บรักษำ และดูแลทรั พย์สินของลูกค้ำ ตำมควำมเหมำะสม ซึ่ งบริ ษทั จะ
ประกำศกำหนดให้ลูกค้ำทรำบเป็ น
ครำวๆ ไป
ข้ อ 58. บริ ษทั มีหน้ำที่ดูแลรั กษำทรั พย์สินของลูกค้ำตำมสัญญำแต่งตั้งตัวแทนนำยหน้ำเพื่อซื้ อขำยหลักทรั พย์ หำกทรั พย์สินของลูกค้ำเสี ยหำย หรื อ
เสี ยหำยอันเนื่ องมำจำกกำรละเลยกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของบริ ษทั หรื อพนักงำน หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั บริ ษทั ตกลงรั บผิดชอบในควำมสู ญเสี ย และ/หรื อควำม
เสี ยหำยที่เกิดขึ้นกับลูกค้ำอย่ำงเต็มจำนวน
หมวดที่ 4 บททั่วไป
บริ ษทั และลูกค้ำตกลงร่ วมกันว่ำ นอกเหนื อจำกเงื่อนไขและรำยละเอียดตำมที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ของสัญญำฉบับนี้ ซ่ ึง
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยมีหน้ำที่ตอ้ งปฎิบตั ิต่อกัน คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงร่ วมกันในกำรกำหนดหน้ำที่ที่จะต้องปฎิบตั ิต่อกันตำมที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 4 โดยมี
เงื่อนไขและรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้ อ 59. ลูกค้ำตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยตำมอัตรำที่บริ ษทั กำหนด ในหนี้ ที่ลูกค้ำค้ำงชำระตำมสัญญำฉบับนี้ นับแต่วนั ที่ลูกค้ำผิดนัดจนกว่ำลูกค้ำจะ
ชำระเสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเป็ นครำวๆ ไป โดยบริ ษทั จะแจ้งอัตรำดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบ โดยกำรปิ ด
ประกำศอัตรำดอกเบี้ยไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนบริ กำรด้ำนหลักทรัพย์ หรื อสำนักงำนสำขำของบริ ษทั
ข้ อ 60. ลูกค้ำยินยอมรับผิดชดใช้ค่ำเสี ยหำย เงินทดรอง ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยอื่นใดจำกควำมเสี ยหำยที่บริ ษทั หรื อบุคคลอื่นได้รับโดยตรงหรื อโดย
อ้อม เนื่ องจำกกำรที่บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมสัญญำนี้ หรื อเนื่ องจำกกำรที่ลูกค้ำละเมิดสัญญำ ข้อกำหนด เงื่อนไข หรื อบทบัญญัติใดของสัญญำนี้ และลูกค้ำจะชดใช้
ควำมเสี ยหำยดังกล่ำวให้บริ ษทั ทันทีเมื่อมีกำรร้ องขอ
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ข้ อ 61. ลูกค้ำยอมรั บว่ำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ตำมสัญญำแต่งตั้งตัวแทน/นำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ ไม่วำ่ ครั้งใด รำยกำรใด เป็ นกำรตัดสิ นใจของลูกค้ำ
เองทั้งสิ้ น หำกมีควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์อนั เนื่ องมำจำกกำรกระทำโดยจงใจ หรื อประมำทเลินเล่อของลูกค้ำเอง บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
แต่อย่ำงใด เว้นแต่ควำมเสี ยหำย ดังกล่ำวเกิ ดขึ้นจำกกำรกระทำโดยจงใจ หรื อประมำทเลินเล่อของบริ ษทั พนักงำน หรื อผูป้ ฏิ บตั ิงำนให้แก่ บริ ษทั หรื อผิดนัด
ของบริ ษทั หรื อเป็ นกำรขัดต่อบทบัญญัติของกฎระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
ข้ อ 62. ลูกค้ำตกลงว่ำบริ ษทั ไม่ตอ้ งรั บผิดชอบต่อควำมสู ญเสี ย และ/หรื อควำมเสี ยหำยที่ลูกค้ำได้รับ หำกควำมสู ญเสี ย และ/หรื อควำมเสี ยหำยดังกล่ ำวมี
เหตุจำกอัคคีภยั พำยุ กำรนัดหยุดงำน กำรก่ อกำรจลำจล กำรประท้วง สงครำม กำรเข้ำควบคุมโดยอำนำจรัฐ ข้อผิดพลำดเกี่ยวกับระบบเครื อข่ำย กำรสื่ อสำร
ควำมล่ำช้ำ อันเกิดจำกเครื อข่ ำยกำรสื่ อสำร อุปกรณ์ เครื่ องใช้ข ัดข้อง กระแสไฟฟ้ ำขัดข้องหรื อเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่บริ ษทั ไม่สำมำรถคำดหมำยได้ ซึ่ งมีผล
โดยตรงต่อกำรดำเนิ นกำรของบริ ษทั
อย่ำงไรก็ตำมหำกเหตุแห่ งควำมเสี ยหำยดังกล่ำวข้ำงต้นเกิ ดขึ้นอันเนื่ องมำจำกกำรไม่ปฏิ บตั ิหน้ำที่ของบริ ษทั หรื อเกิ ดขึ้นจำกควำมจงใจ หรื อ
ประมำทเลินเล่อของบริ ษทั หรื อพนักงำน หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั บริ ษทั ตกลงรับผิดชอบในควำมสู ญเสี ยและ/หรื อควำมเสี ยหำยในทรัพย์สินของลูก ค้ำอย่ำงเต็ม
จำนวน
ข้ อ 63. ในกรณี ที่ลูกค้ำถึงแก่ควำมตำย หรื อตกเป็ นผูไ้ ร้ ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ หรื อถูกฟ้ องร้ องคดี หรื อกรณี อื่นใด เมื่อบริ ษทั เห็ น
เป็ นกำรสมควรเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ของบริ ษทั ลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริ ษทั ขำยหลักทรั พย์หรื อทรั พย์สินและ/หรื อสิ ทธิ อื่นใดของลูกค้ ำ ซึ่งอยู่ใน
ควำมครอบครองของบริ ษทั ได้ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ทนั ที และ/หรื อซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนเพื่อชดใช้ให้บริ ษทั แทนหลักทรั พย์ซ่ ึงลูกค้ำได้สั่ง
ให้บริ ษทั ขำยแล้ว แต่ลูกค้ำยังไม่ได้ส่งมอบให้บริ ษทั ได้ทนั ทีเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังไม่เป็ นกำรตัดสิ ทธิ ของบริ ษทั ที่จะปิ ดบัญชีของลูกค้ำด้วย
ข้ อ 64. ในกรณี ที่ลูกค้ำละเว้นไม่ปฏิ บตั ิตำมสัญญำฉบับนี้ ขอ้ หนึ่ งข้อใด บริ ษทั มีสิทธิ ซ้ือ หรื อขำยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ อื่นใดของลูกค้ำ
หรื อกระทำกำรอื่นใดตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร โดยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ หรื อโดยกำรขำยทอดตลำด หรื อโดยกำรซื้อขำยกับบุคคลใดๆ หรื อกับบริ ษทั ก็ได้ โดย
มิตอ้ งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ และไม่ตอ้ งแจ้งควำม หรื อโฆษณำ หรื อกระทำกำรใดๆ ที่คล้ำยคลึงกันก่ อนทั้งสิ้ น โดยลูกค้ำยินยอมให้บริ ษทั นำเงินซึ่งได้
จำกกำรขำยหลักทรัพย์น้ นั ๆ ชำระหนี้ และค่ำใช้จ่ำยทุกชนิ ดที่ลูกค้ำมีต่อบริ ษทั ทั้งหนี้ ในปั จจุบนั และหนี้ ที่อำจมีข้ ึนในอนำคต ไม่ว่ำหนี้ น้ นั จะถึงกำหนดชำระ
คืนแก่บริ ษทั หรื อไม่ก็ตำม บริ ษทั มีสิทธิ์ ที่จะหักกลบลบหนี้ ทุกชนิ ดของบริ ษทั ได้ตำมแต่บริ ษทั จะเห็นสมควร และลูกค้ำยินยอมผูกพันที่จะชดใช้หนี้ ทุกชนิ ดที่
ยังคงต้องชำระแก่บริ ษทั จนครบถ้วน
ข้ อ 65. ลูกค้ำตกลงที่จะไม่วำ่ กล่ำว เรี ยกร้อง ฟ้ องร้องหรื อดำเนิ นกำรอื่นใดต่อบริ ษทั ในควำมเสี ยหำยใดๆ ที่ลูกค้ำได้รับอันเนื่ องมำจำกกำรกระทำ กำรงด
เว้นกำรกระทำกำร หรื อกำรรั บผิดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อบุคคลใดอันนอกเหนื อกำรควบคุมของบริ ษทั เช่น ควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกกำรที่ลูกค้ ำได้รับใบ
หลักทรั พย์ล่ำช้ำ เป็ นต้น และเพื่อประโยชน์ ของสัญญำนี้ ให้ถือว่ำหลักทรั พย์ของลูกค้ำที่ฝำกไว้ในบัญชีฝำกหลักทรั พย์ของบริ ษทั ที่เปิ ดไว้กับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ ให้ถือเสมือนหนึ่ งให้บริ ษทั ได้ยึดถือและครอบครองไว้เอง
ข้ อ 66. สัญญำฉบับนี้ เป็ นสัญญำที่ไม่กำหนดระยะเวลำ หำกคู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งประสงค์จะเลิกสัญญำสำมำรถบอกเลิกได้ทนั ที โดยกำรแจ้งให้
คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ผลแห่ งกำรบอกเลิกสัญญำไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ และหน้ำที่ของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยที่ได้มีข้ นึ ก่อนกำรบอก
เลิกสัญญำ ทั้งนี้ เมื่อสัญญำฉบับนี้ สิ้นสุ ดลงแล้วปรำกฏว่ำยังคงมีเงิน หลักทรั พย์ตลอดจนทรั พย์สินใดๆ ของลูกค้ำอยู่ในควำมครอบครองของบริ ษทั โดยที่
บริ ษทั ไม่สำมำรถติ ดต่อ ลูกค้ำเพื่อ ส่ งมอบ หรื อ จัดกำรเป็ นประกำรใดกับเงินหลักทรั พย์ ตลอดจนทรั พ ย์สิน ต่ำงๆ ดังกล่ ำวได้ บริ ษทั ตกลงเก็ บรั กษำเงิ น
หลักทรัพย์ ตลอดจนทรัพย์สินต่ำงๆ ไว้ โดยลูกค้ำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำดังกล่ำว (ถ้ำมี)
ในกรณี ที่ถือว่ำสัญญำสิ้ นสุ ดลง เมื่อหักทอนบัญชีแล้ว ปรำกฏว่ำลูกค้ำยังเป็ นหนี้ บริ ษทั อยู่ ลูกค้ำจะต้องนำเงินมำชำระหนี้ ส่วนที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ย
ตำมอัตรำสู งสุ ด นับแต่วนั ที่หักทอนบัญชีเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ โดยจะต้องชำระหนี้ ดงั กล่ำวให้เสร็ จสิ้ นภำยในเวลำที่บริ ษทั กำหนด
ข้ อ 67. ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ผ่อนผันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำของลูกค้ำใดๆ ตำมสัญญำฉบับนี้ หรื อละเว้นกำรกำรใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญำในครำวใด ให้ถือว่ำ
กำรผ่อนผันหรื อกำรละเว้นดังกล่ำวเป็ นกำรผ่อนผันหรื อกำรละเว้น เฉพำะครำวเท่ำนั้น
ข้ อ 68. นอกจำกใช้สิทธิ ต่ำงๆ ที่บริ ษทั มีต่อลูกค้ำตำมสัญญำนี้ บริ ษทั มีสิทธิ จะเรี ยกให้ลูกค้ำรั บผิดชอบบรรดำควำมเสี ยหำยและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่บริ ษทั
อำจได้รับเนื่ องมำจำกหรื อเกี่ยวกับสัญญำนี้ หรื อเกี่ ยวกับกำรกระทำ หรื องดเว้นกระทำกำรของลูกค้ำหรื อตัวแทนของลูกค้ำ รวมตลอดถึงบรรดำควำมเสี ยหำย
และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่บริ ษทั อำจได้รับอันเนื่ องมำจำกกำรเรี ยกร้ องหรื อฟ้ องร้ องโดยบุคคลอื่นให้บริ ษทั ต้องรั บผิดเกี่ ยวกับสัญญำนี้ ซึ่ งไม่ได้เกิ ดขึ้นจำกกำร
กระทำ งดเว้นกำรกระทำ หรื อควำมรับผิดของบริ ษทั แต่ประกำรใด
ข้ อ 69. บรรดำหนังสื อติดต่อทวงถำม ประกำศ หรื อหนังสื ออื่นใดที่จะส่ งให้แก่ลูกค้ำ ไม่วำ่ จะส่ งทำงไปรษณี ย์ ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน ถ้ำหำกได้
นำส่ งไปยังที่อยู่ซ่ ึงลูกค้ำได้ให้ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่บริ ษทั แล้ว รวมถึงกำรบอกกล่ำวหรื อกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบทำงโทรศัพท์ตำมหมำยเลขที่ลูกค้ำแจ้งไว้
ให้ถือว่ำได้ส่งหรื อแจ้งให้แก่ ลูกค้ำโดยชอบแล้ว ในกรณี ที่มีกำรส่ งผ่ำนอินเทอร์ เน็ต และ/หรื อวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิ กส์ ไปยังที่อยู่ซ่ ึงลูกค้ำได้ให้ไว้แก่บริ ษทั
แล้ว ให้ถือว่ำได้ส่งให้ลูกค้ำโดยชอบแล้ว
เมื่อระบบอินเทอร์ เน็ ต และหรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ได้มีกำรส่ งดังกล่ำวแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งคำนึ งถึงว่ำจะมีผรู ้ ับไว้หรื อไม่ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่
สำมำรถแจ้งหรื อส่ งให้ได้ ซึ่งอำจมีสำเหตุจำกกำรที่หมำยเลขโทรศัพท์ หรื อสถำนที่อยู่ของลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง หรื อถูกรื้ อถอน ถูกปิ ดทิ้งไว้ หรื อไม่มีผใู ้ ด
ยอมรั บ หรื อ ส่ ง ไปให้ ไ ม่ ไ ด้เพรำะหำที่อ ยู่ ไ ม่ พ บก็ ดี หรื อ เจ้ำ พนัก งำนแจ้ง ว่ำ หำที่อ ยู่ ต ำมที่ ระบุ ไ ว้ในสั ญญำนี้ ไม่ พ บก็ ต ำม โดยที่ ลูก ค้ำ ไม่ ได้แ จ้ง กำร
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เปลี่ยนแปลงให้บริ ษทั ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ลูกค้ำและบริ ษัทตกลงร่ วมกันว่ำ ให้ถือว่ำลูกค้ำได้รับแจ้งและทรำบหนังสื อติดต่อ ทวงถำม กำรบอกกล่ำว
หรื อหนังสื ออื่นใดของบริ ษทั โดยชอบแล้ว
ข้ อ 70. ลูกค้ำตกลงว่ำ เพื่อเป็ นกำรป้ องกันร่ วมกัน ลูกค้ำยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบและบันทึกบทสนทนำทำงโทรศัพท์ และ/หรื อทำงอินเทอร์ เน็ต และ/
หรื อทำงอิเล็กทรอนิ กส์ระหว่ำงบริ ษทั และลูกค้ำได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
ข้ อ 71. ลูกค้ำยินยอมให้บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ และ/หรื อรับเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อ งกับลูกค้ำ
รวมถึงกำรขอรำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตและเอกสำรอ้ำงอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ใช้ขอ้ มูลของลูกค้ำเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดและ
บริ หำรงำน ตลอดจนถ่ำยทอดข้อมูลดังกล่ำวระหว่ำงบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั
ข้ อ 72. ลูกค้ำยอมรั บว่ำ ลูกค้ำได้พิจำรณำจนเข้ำใจและรั บทรำบถึงลักษณะและควำมเสี่ ยงในกำรลงทุนในหลักทรั พย์ซ่ ึ งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
อนุ พนั ธ์ เป็ นอย่ำงดีแล้ว และลูกค้ำเข้ำใจว่ำ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ ยง และไม่มีกำรประกันผลตอบแทนในกำรลงทุน นอกจำกนี้ ลูกค้ำเข้ำใจดีว่ำ
สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ หรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ประเภทอื่นที่มีวนั หมดอำยุ ลูกค้ำจะไม่สำมำรถซื้อขำยได้หลังวันหมดอำยุ
ข้ อ 73. ลูกค้ำทรำบและเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีถึงควำมเสี่ ยงทุกๆ ด้ำนเกี่ ยวกับกำรลงทุนซื้ อขำยหลักทรั พย์ เช่น ควำมผันผวนขึ้นลงของดัชนี รำคำตลำด
หลักทรัพย์ ควำมผันผวนของมูลค่ำหลักทรัพย์และทรั พย์สินอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย กฏระเบียบหรื อประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อเปลี่ยนแปลง
ด้ำนภำษีอำกร เป็ นต้น
ข้ อ 74. กำรลงทุนของลูกค้ำในหลักทรัพย์ที่มีในปั จจุบ ันและหลักทรั พย์ที่จะเพิ่มขึ้นในภำยหน้ำ ลูกค้ำรับทรำบ ศึกษำและเข้ำใจในหลักทรัพย์ใหม่น้ นั ๆ
ก่อนกำรตัดสิ นใจลงทุนเป็ นอย่ำงดี
ข้ อ 75. ลูกค้ำและบริ ษทั ตกลงร่ วมกันว่ำ ไม่วำ่ เวลำใดๆ ในระหว่ำงอำยุสัญญำฉบับนี้ ในกรณี ที่ขอ้ ควำมใดๆ ในสัญญำฉบับนี้ หรื อข้อควำมตำมเอกสำร
ประกอบสัญญำฉบับนี้ ที่ขดั ต่อกฎหมำย หรื อเป็ นโมฆะ หรื อไม่สมบูรณ์ หรื อใช้บงั คับไม่ได้ อันเนื่ องมำจำกกฎหมำยใดๆ หรื อโดยเหตุประกำรใดๆ ก็ตำม
ลูกค้ำและบริ ษทั ตกลงร่ วมกันว่ำ ให้ขอ้ ควำมส่ วนที่ขดั ต่อกฎหมำยหรื อใช้บงั คับไม่ได้หรื อตกเป็ นโมฆะหรื อไม่สมบูรณ์น้ นั แยกต่ำงหำกจำกข้อควำมในส่ วนที่
ไม่ขดั ต่อกฎหมำย หรื อส่ วนที่ใช้บงั คับได้ หรื อส่ วนที่ไม่ตกเป็ นโมฆะหรื อในส่ วนที่สมบูรณ์ และตกลงร่ วมกันให้สัญญำฉบับนี้ ยงั คงสมบูรณ์และใช้บงั คับได้
ตำมกฎหมำยต่อไป
ข้ อ 76. ลูกค้ำยอมรั บว่ำ ลูกค้ำเข้ำใจและรับทรำบถึงกฎหมำย ประกำศ ระเบียบหรื อข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรั พย์ สำนักงำนป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หน่ วยรำชกำรหรื อหน่ วยงำนใด รวมทั้งประกำศ
ระเบียบ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ดีแล้ว โดยลูกค้ำจะถือปฏิบตั ิตำมโดยเคร่ งครัด รวมทั้งกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรื อเพิ่มเติมกฎหมำยประกำศระเบียบหรื อข้อบังคับดังกล่ำวด้วย
ในกรณี ที่กฎหมำย ประกำศ ระเบียบหรื อข้อบังคับใดที่กล่ำวมำในวรรคก่อนมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อเพิ่มเติมภำยหลังนับจำกวันทำสัญญำฉบับนี้
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงให้ถือตำมกฎหมำย ประกำศ ระเบียบหรื อข้อบังคับที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั กำหนดยกเว้น
เป็ นอย่ำงอื่น
ลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่ งสัญญำนี้ ตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอมของ
ลูกค้ำก่อน แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั จะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบ และลูกค้ำตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่บริ ษทั ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่ำงเคร่ งครั ด
ลูกค้ำยอมรับว่ำข้อควำม ประกำศ กำรแจ้งข่ำวสำร ข้อมูลต่ำง ๆ ที่บริ ษทั ได้ทำกำรแสดงไว้บน Website ของบริ ษทั ฯ แล้ว ให้ถือว่ำลูกค้ำได้รับทรำบข้อมูลที่
บริ ษทั ได้แจ้งให้ลูกค้ำรับทรำบนั้นโดยชอบแล้ว
ข้ อ 77. ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ควบรวมกิ จกำรกับบริ ษทั หลักทรัพย์อื่น ไม่วำ่ จะเป็ นกำรไปควบหรื อรวมกิ จกำรด้วยวิธีใด ๆ กับบริ ษทั หลักทรัพย์อื่น หรื อไป
จัดตั้งเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ใหม่ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะรวมเรี ยกบริ ษทั หลักทรัพย์แห่ งใหม่จำกกำรควบรวมกิจกำรนี้ วำ่ “บริ ษทั หลักทรัพย์ใหม่”) ลูกค้ำตกลงยินยอม
เป็ นลูกค้ำของบริ ษทั หลักทรั พย์ใหม่และให้บริ ษทั สำมำรถโอนบัญชีของลูกค้ำตำมสัญญำนี้ ไปเป็ นของบริ ษทั หลักทรัพย์ใหม่น้ ันได้ โดยบริ ษทั จะมีหนังสื อ
บอกกล่ำวไปยังลูกค้ำก่อน
ในกรณี ที่ลูกค้ำไม่ประสงค์จะให้โอนบัญชีไปเป็ นลูกค้ำของบริ ษทั หลักทรัพย์ใหม่ตำมวรรคก่อน ลูกค้ำสำมำรถแจ้งควำมประสงค์เช่นว่ำนั้นเป็ นหนังสื อ
มำยังบริ ษทั ภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่ลูกค้ำได้รับหนังสื อบอกกล่ำวของ บริ ษทั
ในกรณี ที่ลูกค้ำมิได้แจ้งควำมประสงค์ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมวรรคสองให้ถือว่ำลูกค้ำยินยอมให้มีกำรโอนบัญชีไปยังบริ ษทั หลักทรั พ ย์ใหม่
ตำมวรรคหนึ่ งได้
ข้ อ 78. สัญญำนี้ ให้ใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย
ข้ อ 79. ในกรณี มีขอ้ พิพำทที่เกิดขึ้น หรื อเกี่ยวเนื่ องกับกำรซื้อขำยหลักทรั พย์ตำมสัญญำฉบับนี้ และ/หรื อบันทึก และ/หรื อสัญญำระหว่ำงบริ ษทั กับลูกค้ำ
นั้นลูกค้ำสำมำรถนำข้อพิพำทที่ เกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับลูกค้ำเข้ำสู่ กระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ และบริ ษทั ตกลงที่จะนำข้อพิพำทที่ลูกค้ำขอนำเข้ำสู่ กระบวนกำรอนุ ญำโตตุลำกำรดังกล่ำวตำมควำมประสงค์ของลูกค้ำ
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คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่ำตรงกับเจตนำและควำมประสงค์ของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยจึงได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน

ลงชื่อ ............................................................................................... ลูกค้ำ

ลงชื่อ ..................................................................................................... บริ ษทั

(........................................................................................)

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ลงชื่อ .................................................................................................... พยำน

ลงชื่อ .................................................................................................... พยำน

(.........................................................................................)

(...............................................................................................)
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บัตรตัวอย่ างลายเซ็น
Specimen Signature Card
เลขที่บญ
ั ชี / A/C Code ..........................................
วันที่ / Date ...........................................................

ชื่อลูกค้า / Client Name ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้า / ผูใ้ ดผูห้ นึ่ง / สองบุคคล ผูม้ ีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหน้งสือนี ้ เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามในการทานิตกิ รรม
สัญญา และเอกสารทุกประเภท กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
All legal documents shall be completed by me / anyone / two person(s) being authorized signatory(ies)
whose name(s) and specimen signature(s) appeared and subject to the signing conditions set forth
below.

ตัวอย่างลายเซ็น

ตราสาคัญของนิตบิ คุ คล

Specimen Signature

Company Seal

เงื่อนไขการลงนาม Signing conditions
เจ้าหน้าที่การตลาดรับรองลายเซ็น
Verified by Marketing Officer

………………………………………………
(
)

หนังสื อขอให้ หักบัญชีเงินฝาก
เรี ยน

ผูจ้ ดั การธนาคาร
วันที่ ………………………….……………….……
 กรุ งเทพ (BBL)  กสิ กรไทย (KBANK)  กรุ งไทย (KTB)  ไทยพาณิ ชย์ (SCB)  ยูโอบี (UOB) ทหารไทยธนชาต (TTB)
 กรุ งศรี อยุธยา (BAY)  ซี ไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI)  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)  อื่น ๆ (OTHER)………………………………………………
สาขา……………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………….……….เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่  ชื่อบัญชี ..……………………………...………………………………..…..…………………….
บ้านเลขที่…………………………ตรอก/ซอย …………………………………… ถนน ………..……………..………… ตาบล/แขวง………………..…….……….……………
อาเภอ/เขต …………………………………………………… จังหวัด ………………….………….…………………… รหัสไปรษณี ย ์ …………………….……….……………
โทรศัพท์ ……………………………………………
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงิ นจากบัญชีเงิ นฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนาส่ งเงิ นดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริ ษทั หลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) และ/หรื อ บัญชีอื่นใดซึ่ งบริ ษทั จะเปลี่ยนแปลงหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่ อชาระหนี้ ใดๆ และ/หรื อเพื่ อ
เป็ นหลักประกันหรื อเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจานวนเงินที่ปรากฎในใบแจ้งให้หักบัญชี เงินฝาก หรื อระบบสื่ อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรื อคาสัง่ ที่ธนาคารได้รับจากบริ ษทั และ/หรื อ ตัวแทนของบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรื อมอบหมายจากบริ ษทั
ให้กระทาการแทน และ/หรื อ ในนามของบริ ษทั
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชาระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกับการใช้บริ การหักบัญชี ดงั กล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ ธนาคาร
กาหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี เงิ นฝากที่ ระบุขา้ งต้น และ/หรื อ บัญชี เงิ นฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่ มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่ อชาระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้
ในการหักเงิ นจากบัญชีเงิ นฝากของข้าพเจ้าเพื่ อชาระหนี้ และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั ดังกล่าว หากปรากฎในภายหลังว่าจานวนเงินที่
ระบุในคาสัง่ ตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏในคาสัง่ เรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะ
ดาเนิ นการเรี ยกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริ ษทั โดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิ ทธิ์ ในการเรี ยกร้อง หรื อฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรื อ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริ ษทั และ/หรื อเงินค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชาระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคาร
จะหักเงินจากบัญชี ของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่ องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดงั กล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรื อ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรื อ จากใบชาระ
ราคา และ/หรื อใบเสร็ จรับเงินของบริ ษทั
ในกรณี ที่เอกสารหลักฐานเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ระบุในหนังสื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสื อขอให้หักบัญชีเงิ นฝาก
ฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสาหรับเลขที่ บญ
ั ชีเงิ นฝากที่ได้มีการเปลี่ ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชี เงิ นฝากตามหนังสื อนี้ ให้มีผลใช้บ งั คับทันที
นับแต่วนั ทาหนังสื อนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคารและบริ ษทั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ…………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กบั ธนาคาร)
(………………………………………………………………………….)

บริ ษัทหลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ…………………………………………………………….................
เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบลายมือชื่อ โดยรับ รองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น
เป็ นลูกค้า บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..................................................................................
ผูร้ ับมอบอานาจสาขา

ในกรณี ที่ตวั อย่างลายมือชื่อของข้าพเจ้า ……………............…………………...................……………ผูใ้ ห้ความยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนาคารไม่ตรงกับ
ตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อที่ขา้ พเจ้าลงนามไว้ในหนังสื อขอให้หัก
บัญชีเงินฝากนี้ เป็ นลายมือชื่อของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กบั ธนาคารจริ ง
ลงชื่อ …………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กบั บริ ษทั )

12/02/2018

สำหรับธนำคำร-สำนักงำนใหญ่ 1/3

หนังสื อขอให้ หักบัญชีเงินฝาก
เรี ยน

ผูจ้ ดั การธนาคาร
วันที่ ………………………….……………….……
 กรุ งเทพ (BBL)  กสิ กรไทย (KBANK)  กรุ งไทย (KTB)  ไทยพาณิ ชย์ (SCB)  ยูโอบี (UOB) ทหารไทยธนชาต (TTB)
 กรุ งศรี อยุธยา (BAY)  ซี ไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI)  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)  อื่น ๆ (OTHER)………………………………………………
สาขา……………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………….……….เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่  ชื่อบัญชี ..……………………………...………………………………..…..…………………….
บ้านเลขที่…………………………ตรอก/ซอย …………………………………… ถนน ………..……………..………… ตาบล/แขวง………………..…….……….……………
อาเภอ/เขต …………………………………………………… จังหวัด ………………….………….…………………… รหัสไปรษณี ย ์ …………………….……….……………
โทรศัพท์ ……………………………………………
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงิ นจากบัญชีเงิ นฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนาส่ งเงิ นดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริ ษทั หลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) และ/หรื อ บัญชีอื่นใดซึ่ งบริ ษทั จะเปลี่ยนแปลงหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่ อชาระหนี้ ใดๆ และ/หรื อเพื่ อ
เป็ นหลักประกันหรื อเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจานวนเงินที่ปรากฎในใบแจ้งให้หักบัญชี เงินฝาก หรื อระบบสื่ อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรื อคาสัง่ ที่ธนาคารได้รับจากบริ ษทั และ/หรื อ ตัวแทนของบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรื อมอบหมายจากบริ ษทั
ให้กระทาการแทน และ/หรื อ ในนามของบริ ษทั
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชาระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวกับการใช้บริ การหักบัญชี ดงั กล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ ธนาคาร
กาหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี เงิ นฝากที่ ระบุขา้ งต้น และ/หรื อ บัญชี เงิ นฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่ มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่ อชาระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้
ในการหักเงิ นจากบัญชีเงิ นฝากของข้าพเจ้าเพื่ อชาระหนี้ และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั ดังกล่าว หากปรากฎในภายหลังว่าจานวนเงินที่
ระบุในคาสัง่ ตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏในคาสัง่ เรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะ
ดาเนิ นการเรี ยกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริ ษทั โดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิ ทธิ์ ในการเรี ยกร้อง หรื อฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรื อ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริ ษทั และ/หรื อเงินค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชาระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคาร
จะหักเงินจากบัญชี ของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่ องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดงั กล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรื อ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรื อ จากใบชาระ
ราคา และ/หรื อใบเสร็ จรับเงินของบริ ษทั
ในกรณี ที่เอกสารหลักฐานเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ระบุในหนังสื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสื อขอให้หักบัญชีเงิ นฝาก
ฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสาหรับเลขที่ บญ
ั ชีเงิ นฝากที่ได้มีการเปลี่ ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชี เงิ นฝากตามหนังสื อนี้ ให้มีผลใช้บ งั คับทันที
นับแต่วนั ทาหนังสื อนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคารและบริ ษทั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ…………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กบั ธนาคาร)
(………………………………………………………………………….)

บริ ษัทหลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ…………………………………………………………….................
เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบลายมือชื่อ โดยรับ รองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น
เป็ นลูกค้า บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..................................................................................
ผูร้ ับมอบอานาจสาขา

ในกรณี ที่ตวั อย่างลายมือชื่อของข้าพเจ้า ……………............…………………...................……………ผูใ้ ห้ความยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนาคารไม่ตรงกับ
ตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อที่ขา้ พเจ้าลงนามไว้ในหนังสื อขอให้หัก
บัญชีเงินฝากนี้ เป็ นลายมือชื่อของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กบั ธนาคารจริ ง
ลงชื่อ…………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กบั บริ ษทั )

12/02/2018

สำหรับธนำคำร-สำขำเจ้ำของบัญชี 2/3

หนังสื อขอให้ หักบัญชีเงินฝาก
เรี ยน

ผูจ้ ดั การธนาคาร
วันที่ ………………………….……………….……
 กรุ งเทพ (BBL)  กสิ กรไทย (KBANK)  กรุ งไทย (KTB)  ไทยพาณิ ชย์ (SCB)  ยูโอบี (UOB) ทหารไทยธนชาต (TTB)
 กรุ งศรี อยุธยา (BAY)  ซี ไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI)  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)  อื่น ๆ (OTHER)………………………………………………
สาขา……………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………….……….เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่  ชื่อบัญชี ..……………………………...………………………………..…..…………………….
บ้านเลขที่…………………………ตรอก/ซอย …………………………………… ถนน ………..……………..………… ตาบล/แขวง………………..…….……….……………
อาเภอ/เขต …………………………………………………… จังหวัด ………………….………….…………………… รหัสไปรษณี ย ์ …………………….……….……………
โทรศัพท์ ……………………………………………
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงิ นจากบัญชีเงิ นฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนาส่ งเงิ นดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บริ ษทั หลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ”) และ/หรื อ บัญชีอื่นใดซึ่ งบริ ษทั จะเปลี่ยนแปลงหรื อกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่ อชาระหนี้ ใดๆ และ/หรื อเพื่ อ
เป็ นหลักประกันหรื อเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจานวนเงินที่ปรากฎในใบแจ้งให้หักบัญชี เงินฝาก หรื อระบบสื่ อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรื อคาสัง่ ที่ธนาคารได้รับจากบริ ษทั และ/หรื อ ตัวแทนของบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรื อมอบหมายจากบริ ษทั
ให้กระทาการแทน และ/หรื อ ในนามของบริ ษทั
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชาระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวกับการใช้บริ การหักบัญชี ดงั กล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ ธนาคาร
กาหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี เงิ นฝากที่ ระบุขา้ งต้น และ/หรื อ บัญชี เงิ นฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่ มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่ อชาระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้
ในการหักเงิ นจากบัญชีเงิ นฝากของข้าพเจ้าเพื่ อชาระหนี้ และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั ดังกล่าว หากปรากฎในภายหลังว่าจานวนเงินที่
ระบุในคาสัง่ ตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏในคาสัง่ เรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะ
ดาเนิ นการเรี ยกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริ ษทั โดยตรง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสละสิ ทธิ์ ในการเรี ยกร้อง หรื อฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรื อ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริ ษทั และ/หรื อเงินค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชาระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคาร
จะหักเงินจากบัญชี ของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่ องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดงั กล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรื อ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรื อ จากใบชาระ
ราคา และ/หรื อใบเสร็ จรับเงินของบริ ษทั
ในกรณี ที่เอกสารหลักฐานเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ระบุในหนังสื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสื อขอให้หักบัญชีเงิ นฝาก
ฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสาหรับเลขที่ บญ
ั ชีเงิ นฝากที่ได้มีการเปลี่ ยนแปลงนั้นด้วยทุกประการ การขอให้หักบัญชี เงิ นฝากตามหนังสื อนี้ ให้มีผลใช้บ งั คับทันที
นับแต่วนั ทาหนังสื อนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคารและบริ ษทั ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ…………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กบั ธนาคาร)
(………………………………………………………………………….)

บริ ษัทหลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ…………………………………………………………….................
เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบลายมือชื่อ โดยรับ รองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น
เป็ นลูกค้า บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..................................................................................
ผูร้ ับมอบอานาจสาขา

ในกรณี ที่ตวั อย่างลายมือชื่อของข้าพเจ้า ……………............…………………...................……………ผูใ้ ห้ความยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนาคารไม่ตรงกับ
ตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อที่ขา้ พเจ้าลงนามไว้ในหนังสื อขอให้หัก
บัญชีเงินฝากนี้ เป็ นลายมือชื่อของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กบั ธนาคารจริ ง
ลงชื่อ …………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามที่ให้ไว้กบั บริ ษทั )
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน: Suitability Test
(สาหรั บลูกค้ าประเภท “นิติบุคคล” : For Juristic PersonCustomer)
ชื่อนิ ติบุคคล ............................................................................................................เลขที่บญั ชี ........................................................................................
*** ลูกค้าโปรดตอบแบบประเมินฯให้ครบทุกข้อ โดยทาเครื่ องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมก ับท่านมากที่สุด พร้อมทั้งลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ***
*** ลูกค้าที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งทา Suitability Test คือ ผูล้ งทุนสถาบัน และผูล้ งทุนรายใหญ่ที่เป็ นนิติบุคคล และต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดเท่านั้น ***
1. บริ ษทั ของท่านประกอบธุรกิจมาแล้วกีป่ ี
 น้อยกว่า 2 ปี
 2 - 5 ปี
(1)
 มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
 มากกว่า 10 ปี
(3)
2. บริ ษทั ของท่านมีประสบการณ์เกีย่ วก ับการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรื อไม่
 ไม่มี
 น้องกว่า 1 ปี
(1)
 1 – 5 ปี
 มากกว่า 5 ปี
(3)
3. บริ ษทั ของท่านเคยมีประสบการณ์ หรื อมีความรู ้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บา้ ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินฝากธนาคาร
 พันธบัตรรัฐบาล หรื อกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
(1)
 หุน้ กู ้ หรื อกองทุนรวมตราสารหนี้
 หุน้ สามัญ หรื อกองทุนรวมหุน้ หรื อสินทรัพย์อนื่ ที่มีความเสี่ ยงสูง
(3)
4. ผูม้ ีอานาจหรื อตัดสิ นใจลงทุนเพื่บริ ษทั ของท่านมีความรู ้ความเข้าใจด้านการลงทุนหรื อไม่
 ไม่มีความรู ้ความเข้าใจเลย
 มีความรู ้ความเข้าใจในระดับน้อยมาก
(1)


มีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 ไม่เกิน 1 ปี


3 ถึง 5 ปี

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน
 เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้


เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยเงินต้นได้มากขึ้น

(2)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(2)

(3)



มีความรู ้ความเข้าใจมาก

(4)

(1)



1 ถึง 3

(2)

(3)



มากกว่า 5 ปี

(4)

(1)



เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ แต่อาจเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยเงินต้นได้บา้ ง

(2)

(3)



เน้นผลตอบแทนสูงสุ ดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสู ญเงินต้นส่ วนใหญ่ได้บา้ ง

(4)

7. เมื่อพิจารณารู ปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนทีอ่ าจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

กาไร
ขาดทุน



1
2
3
4
กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย

(1)






กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุ ด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ
(3)
5%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มโี อกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มโี อกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นก ัน ท่านจะรู ้สึกอย่างไร
(1)
 ก ังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน

(3)
 เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง

9. ท่านจะรู ้สึกก ังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่ วนเท่าใด
(1)
 5% หรื อน้อยกว่า

(3)
 มากกว่า 10%-20%

10 หากปี ที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี น้ ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทา
(1)
 ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง

อดทนถื
อ
ต่
อ
ไปได้
และรอผลตอบแทนปรั
บ
ตั
ว
กลั
บ
มา
(3)


ผลรวมคะแนนทีป่ ระเมินได้ ( รวมคะแนนข้อ 1 – 10 ) เท่าก ับ

กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุ ด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ
1%

(2)

กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุ ด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ
15%

(4)

ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
ไม่ก ังวลก ับโอกาสขาดทุนสูง และหวังก ับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

(2)
(4)

มากกว่า 5%-10%
มากกว่า 20% ขึ้นไป

(2)
(4)

ก ังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่ วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ ยงน้อยลง
ยังมัน่ ใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ
เฉลี่ยต้นทุน

(2)
(4)

คะแนน

คาถามข้ อ 11-12 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพิม่ เติมเพื่อประกอบการให้ คาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุนต่ อไปนี้
ก) ใช้ เฉพาะทีจ่ ะมีการลงทุนในอนุพนั ธ์ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์โดยตรงเท่านั้น
11. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์และหุน้ กู ้อนุพนั ธ์ประสบความสาเร็ จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราทีส่ ู งมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสู ญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่ วน ท่าน
ยอมรับได้
 ไม่ได้
 ได้บา้ ง
 ได้
ข) ใช้ เฉพาะทีจ่ ะมีการลงทุนในต่ างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
 ไม่ได้
 ได้บา้ ง
ลงชื่อ________________________________________________ ลูกค้า / รับทราบผลการประเมิน
(
) วันที่ ______/______/______



ได้

ลงชื่อ __________________________________________________ เจ้าหน้าที่การตลาด / ผูป้ ระเมิน
(
) วันที่ _____/_____/______

Disclaimer


ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั หลักทรัพย์เพือ่ ประกอบการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนี้เพือ่ ประโยชน์ ในการรับทราบความเสีย่ งในการลงทุน
ทีร่ บั ได้ของตนเอง



ระดับความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลทีล่ ูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้ าทีข่ องบริษทั หลักทรัพย์เท่านัน้ ทังนี
้ ้ มิได้เป็ นการแสดงว่าบริษทั หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้ จริง ความครบถ้ว น หรือความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าทีล่ ูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว



เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั หลักทรัพย์ทาการประเมินความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้าและได้แ จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ ารับทราบผลการประเมินของตนเอง
(ซึง่ ประมวลผลจากข้อมูลทีล่ ูกค้าให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ) และลูกค้ารับทราบระดับความเสีย่ งในการลงทุนของตนแล้ว



ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนเกีย่ วกับการลงทุนและความเสีย่ งในการลงทุน และควรขอคาแนะนาในการลงทุนจากผูท้ สี่ ามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้าได้ ) ให้รอบคอบถีถ่ ้ว น
ควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสีย่ งในการลงทุน เพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมกับตนเองแล้ว จึงตัดสินใจลงทุน
ทัง้ นี้ ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนหรือตราสารทีไ่ ด้รบั จากตัวแทนของบริษทั หลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็ นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพือ่ ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านัน้



การลงทุนขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึง่ ไม่ผกู พันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเสีย่ งของการลงทุ นทีไ่ ด้รบั ตามแบบประเมินนี้ รวมทัง้ ลูกค้ายินยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การลงทุน ในกรณีทลี่ ูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสีย่ งทีส่ งู กว่าระดับความเสีย่ งของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงทีจ่ ะยินยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนนั ้นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุน
ของลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลีย่ นแปลงไปจากผลการประเมินได้




บริษทั หลักทรัพย์ ผูบ้ ริหาร รวมทังพนั
้ กงาน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั หลักทรัพย์ไม่มคี วามรับผิด ภาระหรือหน้าทีต่ ่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิ ดขึน้ จากการลงทุนของลูกค้า
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการแก้
์
ไข ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงแบบประเมินความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

เกณฑ์การคิดคะแนน

ตอบ 1. = 1 คะแนน
ตอบ 2. = 2 คะแนน
ตอบ 3. = 3 คะแนน
ตอบ 4. = 4 คะแนน
สาหรับข้อ 3 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสู งสุ ด
โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10
สาหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นามาคิดคะแนน
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน
น้อยกว่า 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

ระดับ
1
2
3
4
5

ประเภทนักลงทุน
เสี่ ยงต่า
เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างต่า
เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างสูง
เสี่ ยงสู ง
เสี่ ยงสู งมาก

ตัวอย่ างคาแนะนาเรื่ องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

*

รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัดส่ วนการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน

เงินฝากและตราสารหนี้
ระยะสั้น

เสี่ ยงต่า

Risk profile

เสี่ ยงต่า

เสี่ ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า
เสี่ ยงปานกลาง
ค่อนข้างสู ง

ตราสารหนีภ้ าครัฐ
ที่มอี ายุมากกว่า 1 ปี
>60%

ตราสารหนีภ้ าคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุนทางเลือก*

<20%

<10%

<5%

เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างต่า

<20%

<70%

<20%

<10%

เสี่ ยงปานกลางค่อนข้างสูง

<10%

<60%

<30%

<10%

เสี่ ยงสู ง

<10%

<40%

<40%

<20%

เสี่ ยงสู งมาก

<5%

<30%

>60%

<30%

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุ นประเภทต่ าง ๆ
ระดับ
ประเภท
ประเภทหลักทรัพย์ ที่ลงทุนเป็ นหลัก
ความ
เสี่ยง
กองทุนรวมตลาดเงินที่
- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ึงเงินฝาก หรื อตราสารหนี้ หรื อหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลอื่นตามที่สานักงาน
1
ลงทุนเฉพาะในประเทศ
กาหนด ซึ่งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกาหนดชาระคืน หรื อมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ลงทุนในทรัพย์สินหรื อเข้าทาสัญญานั้น และมี portfolio
duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน
กองทุนรวมตลาดเงิน
- มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่ วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรื อมีไว้ซ่งึ เงินฝาก หรื อตราสารหนี้ หรื อหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการ
2
หาดอกผลอื่นตามที่สานักงานกาหนด ซึ่งมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกาหนดชาระคืนหรื อมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ที่ลงทุน ในทรัพย์สินหรือเข้า
ทาสัญญานั้น
กองทุนรวมพันธบัตร
- มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปี บญั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
3
รัฐบาล
4
กองทุนรวมตราสารหนี้
- มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทวั่ ไป
5
กองทุนรวมผสม
- มีนโยบายลงทุนได้ท้งั ในตราสารทุนและตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารทุน
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลักโดยเฉลี่ยรอบปี บญั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
กองทุนรวมหมวด
- มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
อุตสาหกรรม
เสี่ ยงสู งมาก
8*
กองทุนที่มีการลงทุนใน
- มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรื อมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ
ทรัพย์สินทางเลือก
hedging ซึ่งรวมถึง ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุม้ ครองเงินต้น
หมายเหตุ 1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่ นทั้งจานวน ผู้ขายต้ องเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณี ไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี risk profile อย่ างไร
2. การขายกองทุนประเภทเสี่ยงสู งมาก ผู้ขายจะต้ องให้คาแนะนาแก่ผู้ลงทุนถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี
เสี่ ยงสู ง

6
7

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้ำประเภทองค์กร / นิ ติบุคคล
Customer FATCA Form for Entity
เลขที่บญั ชี /Account No. ______________________
ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คำนำหน้ำ/ชื่ อ)
Applicant Name (Title/Name)
ประเภทองค์กร / Type of Entity
ห้ำงหุน้ ส่วน / Partnership
บริษทั มหำชนจำกัด / Public Limited Company
บริษัทจำกัด / Private Limited Company
อื่นๆ / Other …………………………………………………..
ส่วนที่ 1 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ท่ำนมีกบั บริษทั /Part 1 Business relationship with the company

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้
Country of Incorporation or Organization
หมำยเลขทะเบียน
Registration Number

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
หากท่านทาเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคาถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9

If you check “Yes” in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9
1.

ลูกค้ำเป็ นคอร์ปอเรชั่นหรือห้ำงหุน้ ส่วนอเมริกนั ใช่ หรือไม่ / Is the Customer a U.S. Corporation/Partnership?
 โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชั่น/ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายสหรัฐ กฎหมายของมลรัฐในสหรัฐ หรือ
District of Columbia หรือได้รับการปฏิบัติเช่นนิติบุคคลท้องถิ่นของสหรัฐภายใต้บทบัญญัติอื่นใดของกฎหมายภาษีอากรสหรัฐ
 เพื่อวัตถุประสงค์ของคาถามนี้ โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าถูกจัดตั้งขึ้นในมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอย่างสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย
 You must answer “Yes” if the Customer is a corporation/partnership or other entity incorporated or organized in or


2.

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

under the laws of the U.S., a U.S. state, or the District of Columbia or is treated as a U.S. domestic entity under any
other provision of U.S. federal income law.
For purposes of this question, you must answer “Yes” if the Customer was created, incorporated or organized in more
than one jurisdiction, one of which is the U.S.

ลูกค้ำเป็ นกองมรดกที่มีรำยได้ซ่ งึ อยู่ภำยใต้กำรจัดเก็บภำษี เงินได้ของรัฐบำลสหรัฐ โดยไม่คำนึ งถึงแหล่งที่มำของรำยได้ ใช่ หรือไม่
Is the Customer an estate the Income of which is subject to U.S. federal income taxation regardless of source?
หมายเหตุ – สถานะของกองมรดกที่เป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่ง
รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดกหรือตัวแทนจัดการกองมรดกที่เป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดจนขอบเขตอานาจและ
กาหนดเวลาในการเป็นตัวแทนจัดการกองมรดกในสหรัฐ

Remark – The status of an estate as a U.S. Person or Non-U.S. Person depends on all the facts and circumstances involved,
including the appointment of an executor or ancillary administrator who is a citizen or resident of the U.S. and the extent
and duration of the activities of the ancillary administrator in the U.S.
3.

ลูกค้ำเป็ นกองทรัสต์ท่ ีมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่ /Is the Customer a trust that
(ก)(1) ศาลในสหรัฐมีเขตอานาจในการกากับดูแลการบริหารจัดการของกองทรัสต์ในเบื้องต้น และ (2) บุคคลที่เป็ นบุคคลอเมริกนั รายหนึ่งหรือหลาย
รายมีอานาจในการควบคุมการตัดสอนใจทัง้ หมดในเรื่องสาคัญของกองทรัสต์ หรือ
(ข) เป็ นกองทรัสต์ท่ ไี ด้เลือกที่จะให ้ได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นบุคคลอเมริกนั เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเ งินได้ของรัฐบาลสหรัฐ
(a)(1) a court within the U.S. is able to exercise primary supervision over its administration; and (2) one or more U.S.
Persons have the authority to control all of the substantial decisions of the trust; or
(2) has a valid election in effect to be treated as a U.S. Person for U.S. federal income tax purposes?

ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Person
หากท่านทาเครื่องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ
If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s)
1.

ลูกค้ำเป็ นองค์กร/นิ ติบุคคลที่มีบคุ คลอเมริกนั มีสดั ส่วนควำมเป็ นเจ้ำของอย่ำงมีนัยยะสำคัญ ใช่ หรือไม่
Is the Customer an entity with substantial U.S. ownership?
 โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นคอร์ปอเรชั่นที่มีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายเป็นผู้ถือหุ้นในคอร์ปอเรชั่นนั้น ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด ไม่ว่าในแง่ของสิทธิออกเสียงหรือมูลค่าหุ้น การถือหุ้นไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อม จะ
ถูกพิจารณาว่าเป็นการถือหุ้นตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของของคอร์ปอเรชั่น
หรือกองทรัสต์
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โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นห้างหุ้นส่วนทีม่ ีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นผู้ลงทุนหรือมีส่วนแบ่งกาไรในห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนหรือกาไรทั้งหมด ทั้งนี้ หากคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้ลงทุนหรือมี ส่วน
แบ่งกาไรในห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ผู้ก่อตั้ง ทรัสต์ หรือ
บุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์นั้น
โปรดตอบ “ใช่” หากลูกค้าเป็นกองทรัสต์ และมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในส่วนใดส่วนหนึ่งของกองทรัสต์นั้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลสหรัฐ หรือมีบุคคลอเมริกันรายหนึ่งหรือหลายรายมีส่วนได้ผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์นั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ที่กาหนดให้ทรัสต์มีดุลยพินิ จ
ในการตัดสินใจ จะถูกพิจารณาว่ามีสัดส่วนการรับผลประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 10 ของผลประโยชน์ทั้งหมดของกองทรัสต์ หากมูลค่าของ
สกุลเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ซึ่งทรัสตีมีดุลยพินิจในการตัดสินใจ ในระหว่างปีปฏิทินที่ ผ่านมามี
จานวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดสรรผลประโยชน์ทั้งหมดในปีนั้นๆ และหากคอร์ปอเรชั่น ห้างหุ้นส่วน หรือกองทรัสต์เป็นผู้มี
กรรมสิทธิ์หรือได้รับผลประโยชน์ในกองทรัสต์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะถูกพิจารณาว่าเป็นการมีหรือถือตามสัดส่วนโดยผู้ถือหุ้น
หุ้นส่วน ผู้ก่อนตั้งทรัสต์ หรือบุคคลใดที่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเจ้าของในคอร์ปอเรชั่น หรือกองทรัสต์นั้น

You must answer “Yes” if the Customer is a corporation having one or more U.S. persons that each own directly or
indirectly more than 10% of the corporation’s stock by vote or value. Stock owned directly or indirectly by an entity
that is a corporation, partnership or trust is considered owned proportionately by its shareholders, partners, grantors
or other persons treated as owners.
You must answer “Yes” if the Customer is a partnership having one or more U.S. persons that each own directly or
indirectly more than 10% of the partnership’s capital or profits interests. A capital or profits interest in a partnership
owned or held directly by an entity that is a corporation, partnership or trust is considered as being owned or held
proportionately by its shareholders, partners, grantors or other persons treated as owners.
You must answer “Yes” if the Customer is a trust and a U.S. person is treated as an owner of any portion of the trust
for U.S. federal income tax purposes, or a one or more U.S. persons each hold, directly or indirectly more than 10% of
the beneficial interests of the trust. A discretionary beneficiary owns more than 10% of the beneficial interests in a
trust if the value of the currency or other property distributed to the discretionary during the prior calendar year
exceeds 10% of the value of all distributions made by the trust during that year. An ownership or beneficial interest
in a trust owned or held directly or indirectly by an entity is a corporation, partnership or trust is considered as being
owned or held proportionately by its shareholders, partners, grantors or other persons treated as owners .

ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของผูท้ ่ ไี ม่มีสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริกนั /Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status

1.

ลูกค้ายืนยันว่า ข ้อความข ้างต้นเป็ นความจริง และครบถ ้วนสมบูรณ์
The Customer confirms that the above information is true, accurate and complete

2.

ในกรณีท่ ลี ูกค้าไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให ้บริษทั ทราบทันที หาก (ก) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้าภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ (ข) มี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (ไม่วา่ ในแง่สทิ ธิออกเสียงหรือมูลค่า) และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล ้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั ในลูกค้า ไม่วา่
โดยตรงหรือโดยอ้อม
In case that the Customer is a Non-U.S. Person, the Customer agrees to promptly notify the company should there be (i) any change in the Customer’s status
as a Non-U.S. Person under U.S. tax law; or (ii) any change in shareholding (regardless of by vote or value) and/or capital/interests ratio (as the case may be)
or trust beneficial interests of U.S. Persons in the Customer, whether held directly or indirectly.

3.

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การไม่แจ้งให ้บริษทั ทราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้า หรือการนาส่งข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่
ครบถ ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของลูกค้า หรือการไม่แจ้งให ้บริษทั ทราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (ไม่วา่ ในแง่สทิ ธิออกเสียงหรือมูลค่า)
และ/หรือ สัดส่วนของทุน/ผลประโยชน์ (แล ้วแต่กรณี) หรือสัดส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอเมริกนั ในลูกค้า ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม จะมีผลให ้บริษทั มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะใช้
สิทธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
The Customer acknowledges and agrees that failure to promptly notify the company of any change in the Customer’s status as a Non-U.S. Person, or provision
of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to the Customer’s status as a Non-U.S. Person or failure to promptly notify the company of any
change in shareholding (regardless of by vote or value) and/or capital/interest ratio (as the case may be) or trust beneficial interests of U.S. Persons in the
Customer, whether held directly or indirectly, shall entitle the company to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with the Customer
or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

4.

ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั และข ้อมูลที่ให ้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์
บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะใช้สทิ ธิบอกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
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The Customer acknowledges and agrees that if the Customer is a U.S. Person and the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect,
inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with the Customer or part of such
relationship as the company may determine in its sole discretion.
ส่วนที่ 3 กำรยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี /Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข ้อง และ/หรือ ข ้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ลูกค้าตกลงให ้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอน
การให ้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, the Customer hereby irrevocably
authorize company to:
1. เปิ ดเผยข ้อมูลต่างๆ ของลุกค้าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ
(Internal Revenue Service: IRS) ข ้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู ่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี เลขที่บญั ชี จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีใน
ระหว่างปี ปฏิทนิ ที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่มอี ยูก่ บั บริษทั รวมทัง้ จานวนรายได้ และ
ข ้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service
(IRS) the Customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw money made with
respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets
held with the company, as well as the amount of revenue and income and any information regarding the business relationship which may be requested
or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS;
2. หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ในจานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS
ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวนัน้
Withhold from the Customer’s account and/or the income that the Customer may have or may be entitled to get paid from the company in the amount
as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between
the company and such tax authorities;
หากไม่มกี ารดาเนินการหักเงินจากบัญชี และ/หรือ เงินที่ลูกค้าอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ตามข ้อ 2 ข ้างต้น บริษทั จาเป็ นต้องยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
ตามที่บริษทั เห็นสมควรโดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษทั ในกรณี ท่ ลี ูกค้าไม่กรอกข ้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงข ้อมูลตามที่ได้ให ้ไว ้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือ
ในกรณีท่ ลี ูกค้าให ้ข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้
If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business
relationship with the Customer or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and complete this
form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that the Customer provides information that is false, incorrect, incomplete or
inaccurate on this form.
ลำยมือชื่ อของลูกค้ำผูข้ อเปิ ดบัญชี
Signature of Authorized Person(s) of the Customer
ชื่อ-นามสกุล
Name
ตาแหน่ง
Position
ผูม้ อี านาจลงนาม/เจ้าหน้าที่การตลาด
สำหรับบริษัท
Authorized Person/Marketing Officer
For the company
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แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ
Customer FATCA Form for Individual
เลขที่บญั ชี /Account No. ______________________
ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คำนำหน้ำ/ชื่ อ/นำมสกุล)/
Applicant Name (Title/Name/Lasetname)
เลขที่บตั รประชำชน/ID Card No.
หนังสือเดินทำง เลขที่/Passport No.
ส่วนที่ 1 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ท่ำนมีกบั บริษทั /Part 1 Business relationship with the company

สัญชำติ/Nationality
สถานทีเ่ กิด/Place of Birth
ออกโดยประเทศ/Issued by

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
หากท่านทาเครื่องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดข้ามคาถามในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่บุคคลอเมริกันข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9

If you check “Yes” in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9
1.

ท่ำนเป็ นบุคคลอเมริกนั ใช่ หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?
 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ
 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกนั
 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองของสหรัฐตามกฎหมาย
 You must answer “Yes” if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
 You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
 You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

2.

ท่ำนเป็ นผูถ้ ือบัตรประจำตัวผูม้ ีถ่ ินที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกกฎหมำยในสหรัฐ (กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม่ /Are you a U.S. Green Card Holder?
 โปรดตอบ “ใช่” หากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจาตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผูม้ ีถนิ่ ที่อยูถ่ าวรอย่างถูกต้องตาม

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No







3.

กฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน
โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบัตรประจาตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มถี ิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุ
แล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจาตัวคนต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีถนิ่ ที่อยูถ่ าวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ
ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you a U.S. alien registration card as a
lawful permanent resident of the U.S.
You must answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date and irrespective of whether such expiration date has
passed as of the date you sign and complete the form.
You should answer “No” if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and
complete this form.

ท่ำนมีสถำนะเป็ นผูม้ ีถ่ ินที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษี อำกรของสหรัฐใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็ นผูม้ ถี ่นิ ที่อยูใ่ นสหรัฐหำกเป็ นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่ำงที่ทำ่ นจะถือว่ำเป็ นไปตำมเกณฑ์น้ ี ในปี ปจั จุบนั ท่ำนอยูใ่ นสหรัฐอย่ำงน้อย
183 วัน เป็ นต้น และหำกต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษำข ้อมูลใน website ของหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐ ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/InternationalTaxpayers/Substantial-Presence-Test
You may considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”. You will meet this test if, for instance, during the current year, you were present in the
U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS website http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Person
หากท่านทาเครื่องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ/If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN
and provide supporting document(s)
1. ท่ำนมี (หรือจะมี) กำรมอบอำนำจหรือให้อำนำจกำรลงลำยมือชื่อแก่บคุ คลที่มีท่ อี ยู่ในสหรัฐ เพื่อกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ท่ เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
ใช่ หรือไม่ /Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person with U.S. address?
2. ท่ำนมี (หรือจะมี) ที่อยู่สำหรับรับไปรษณี ยแ์ ทนหรือที่อยู่สำหรับกำรส่งเพื่อดำเนิ นกำรเกี่ยวกับบัญชี ท่ เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั แต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่
หรือไม่ /Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account?

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ

ใช่ /Yes

ไม่ใช่/No

หน้ำ / Page 1

3.

ท่ำนมี (หรือจะมี) ที่อยู่อำศัยในปัจจุบนั หรือที่อยู่เพื่อกำรติดต่อสำหรับบัญชี ท่ ีเปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษัทในสหรัฐ ใช่ หรือไม่

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account?

4.

ท่ำนมีหมำยเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพื่อกำรติดต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ท่ เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษัทหรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account?

ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของผูท้ ่ ไี ม่มีสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริกนั /Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status

1.

ท่ำนยืนยันว่ำ ข ้อควำมข ้ำงต้นเป็ นควำมจริง และครบถ ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, accurate and complete

2.

ในกรณีท่ ที ำ่ นไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให ้บริษทั ทรำบทันที หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของท่ำนเป็ นบุคคลอเมริกนั ภำยใต้ก ฎหมำยภำษีอำกรของสหรัฐ
In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. Person under U.S. tax law.

3.

ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีท่ ที ำ่ นมิได้แจ้งให ้บริษทั ทรำบในทันทีเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถำนะควำมไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของท่ำน หรือกำรนำส่งข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง
หรือไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถำนะควำมไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของท่ำน จะไม่มผี ลให ้บริษ ทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือ
บำงส่วน
You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or
incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of
such relationship as the company may determine in its sole discretion.

4.

ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ข ้อมูลที่ให ้ตำมแบบฟอร์มนี้ หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ บริษทั มี
สิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวที่จะยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วน
You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate or incomplete, the company
shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.

ส่วนที่ 3 กำรยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี /Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำยที่เกี่ยวข ้อง และ/หรือ ข ้อตกลงใดๆ ระหว่ำงบริษทั และหน่วยงำนภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ท่ำนตกลงให ้ควำมยินยอม และตกลงที่จะไม่เพิกถอนกำร
ให ้ควำมยินยอมดังกล่ำวแก่บริษทั ในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize company to:

1.

เปิ ดเผยข ้อมูลต่ำงๆ ของท่ำนเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิตำม FATCA หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐ
(Internal Revenue Service: IRS) ข ้อมูลดังกล่ำว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู ่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี หมำยเลขบัญชี จำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญชี กำรฝำกถอนเงินในบัญชีในระหว่ำง
ปี ปฏิทนิ ที่ผ่ำนมำ รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่มอี ยูก่ บั บริษทั ตลอดจนจำนวนรำยได้ และข ้อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่อำจถูกร้องขอโดยบริษทั หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name,
address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw money made with respect to the account during the calendar
year, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue
and income and any other information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including
the IRS;

2.

หักเงินจำกบัญชีของท่ำน และ/หรือ เงินที่ทำ่ นอำจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จำกบริษทั ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS
ด้วย ภำยในบังคับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงควำมตกลงใดๆ ระหว่ำงบริษทั และหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว
Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required by the domestic and/or
foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the company and such tax authorities;

หำกไม่มกี ำรดำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีของท่ำน และ/หรือ เงินได้ท่ ที ่ำนอำจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จำกบริษทั ตำมข ้อ 2 ข ้ำงต้น บริษทั จำเป็ นต้องยุตคิ วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือ
บำงส่วน ตำมที่บริษทั เห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ำยเดียวของบริษทั ในกรณีท่ ที ำ่ นไม่กรอกข ้อมูลและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพื่อปรับปรุงขอ้ มูลตำมที่ได้ให ้ไว ้ตำม
แบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีท่ ที ำ่ นให ้ข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้
If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you
or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and complete this form, a failure to update information as provided
in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form.

ลำยมือชื่ อของลูกค้ำผูเ้ ปิ ดบัญชี 
Signature of Applicant
ผูม้ อี ำนำจลงนำม/เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด
สำหรับบริษัท
Authorized Person/Marketing Officer
For the company

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ

วันที่
Date
วันที่
Date

หน้ำ / Page 2

