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เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

 

ส าหรับซือ้ขายหลักทรัพย์ และ / หรือ การท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด (CGS-CIMB) 

  

ส ำหรับบคุคลธรรมดำ โปรดเลือก  ในชอ่งท่ีลกูค้ำสง่เอกสำรและตรวจสอบกำรลงนำมรับรองควำมถกูต้องบนเอกสำรทกุแผน่ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน/บตัรข้ำรำชกำร/บตัรอ่ืนระบ:ุ  ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง/ใบตำ่งด้ำว (ส ำหรับชำวตำ่งชำต)ิ 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (หน้ำท่ีมีเลขท่ีบ้ำน และ หน้ำท่ีมีช่ือลกูค้ำ)  ส ำเนำใบอนญุำตกำรท ำงำน (ส ำหรับชำวตำ่งชำต)ิ  

 ส ำเนำบญัชีเงินฝำกธนำคำร   
       (หน้ำท่ีมีช่ือลกูค้ำ/ เลขท่ีบญัชี/ รำยกำรเดนิบญัชีย้อนหลงั 3 เดือน) 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีอำกร (ถ้ำมี) 
       (ส ำหรับชำวตำ่งชำตท่ีิขอเลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกรกบักรมสรรพำกร)  

 ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ หรือ นำมสกลุ (ถ้ำมี)  ส ำเนำใบส ำคญักำรสมรส หรือ กำรหย่ำ (ถ้ำมี) 

 ส ำเนำหลกัฐำนแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (ถ้ำมี) ระบ:ุ  อ่ืนๆ ระบ:ุ 
 

ส ำหรับลกูค้ำนิตบิคุคล  โปรดเลือก  ในช่องทีล่กูค้ำสง่เอกสำรและตรวจสอบกำรลงนำมรับรองควำมถกูต้องของผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนพร้อมประทบัตรำส ำคญับนเอกสำรทกุแผ่น 

 ส ำเนำบตัรประชำชน/บตัรข้ำรำชกำร /บตัรอ่ืนระบ:ุ 
        (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ/หุ้นสว่นผู้จดักำรท่ีลงนำมเปิดบญัชี) 

 ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง/ใบตำ่งด้ำว  
      (ส ำหรับกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ/หุ้นสว่นผู้จดักำรท่ีเป็นชำวตำ่งชำตท่ีิลงนำมเปิดบญัชี) 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (หน้ำท่ีมีเลขท่ีบ้ำน และ หน้ำท่ีมีช่ือกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ 
      /หุ้นสว่นผู้จดักำรท่ีลงนำมเปิดบญัชี) 

 ส ำเนำใบอนญุำตกำรท ำงำน  
       (ส ำหรับกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ/หุ้นสว่นผู้จดักำรท่ีเป็นชำวตำ่งชำตท่ีิลงนำมเปิดบญัชี) 

 ส ำเนำหนงัสือรับรอง ออกไม่เกิน 1 เดือน (ระบช่ืุอนิตบิคุคล/ช่ือกรรมกำร-หุ้นสว่น/ 

       อ ำนำจกรรมกำร/ทนุจดทะเบียน/ส ำนกังำนใหญ/วตัถปุระสงค์)  
 ส ำเนำเอกสำรกำรจดัตัง้/ หนงัสือรับรอง/ เอกสำรแสดงฐำนะนิตบิคุคล 

      (ส ำหรับนิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในตำ่งประเทศ) 

 รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร/หุ้นสว่น (ระบใุห้เปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์กบั 

       CGS-CIMB/ช่ือผู้ รับมอบอ ำนำจของนิตบิคุคล/วงเงิน/อ่ืนๆ) 
 ส ำเนำใบอนญุำตประกอบธุรกิจของคนตำ่งด้ำว (ถ้ำมี) 
       (ส ำหรับนิตบิคุคลท่ีขอประกอบธรุกิจของคนตำ่งด้ำวกบักระทรวงพำณิชย์) 

 ส ำเนำงบกำรเงิน (ลำ่สดุ) 1-3 ปี (รับรองโดยผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุำต) 
      

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผู้ เสยีภำษีอำกร (ถ้ำมี) 
      (ส ำหรับนิตบิคุคลตำ่งประเทศท่ีขอเลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกรกบักรมสรรพำกร) 

 ส ำเนำบญัชีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (บอจ.5) และ โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี)  ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมลูคำ่เพิ่ม หรือ ใบทะเบียนภำษีธุรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี) 

 ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจ (ส ำหรับนิตบิคุคลท่ีมีผู้ รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน)                        อ่ืนๆ ระบ:ุ 
            กรณีลูกค้าลงนามการเปิดบัญชีในต่างประเทศ ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และต้องรับรองโดยสถานฑูต/สถานกงศุล และโนตารีพบับริค 
 

กรณีกำรมอบอ ำนำจแทนลกูค้ำบคุคลธรรมดำ/ลกูค้ำนิตบิคุคล โปรดเลือก  ในช่องที่สง่เอกสำรและผู้ รับมอบอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถกูต้องบนส ำเนำเอกสำรทกุแผ่น 

 หนงัสือมอบอ ำนำจ (ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่ คน)  ส ำเนำบตัรประชำชน /บตัรข้ำรำชกำร /บตัรอ่ืนระบ:ุ 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
     (หน้ำท่ีมีเลขท่ีบ้ำน และ หน้ำท่ีมีช่ือผู้ รับมอบอ ำนำจ) 

 ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง/ ใบตำ่งด้ำว/ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
       (ส ำหรับผู้ รับมอบอ ำนำจท่ีเป็นชำวตำ่งชำต)ิ        

 

เอกสำรเพิ่มเตมิประกอบกำรพิจำรณำ โปรดเลือก  ในช่องที่สง่เอกสำรและลงนำมรับรองควำมถกูต้องบนเอกสำรทกุแผ่น 

 เงินคำ่อำกรแสตมป์ 30 บำท  เงินคำ่อำกรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ ยืม แตไ่มเ่กิน 10,000 บำท 

      (เฉพำะกรณีเปิดบญัชี Credit Balance) 

 สลปิเงินเดือน / หนงัสือรับรองเงินเดอืน (เดือนลำ่สดุ)  ส ำเนำพนัธบตัรรัฐบำล 

 รำยงำนยอดหลกัทรัพย์จดทะเบียน ในบญัชีลกูค้ำมำกกวำ่ 1 เดือน  ส ำเนำมลูคำ่หน่วยลงทนุ /กองทนุ 

 ส ำเนำใบหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (หน้ำ/หลงั)   อ่ืนๆ ระบ:ุ 

 

ส าหรับผู้แนะน าการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ขอรับรองว่ำได้ตรวจสอบเอกสำรกบัต้นฉบบัแล้ว รวมทัง้สอบถำมข้อมลูสว่นตวัของลกูค้ำด้วยตนเอง 

                     
ลงช่ือ.........................................................................ผู้แนะน ำกำรลงทนุ 

                                                                                         (........................................................................) 
                                                                                 ทีม/สำขำ................................................................... 
                                                                                 ตรวจสอบเอกสำรวนัท่ี............../................/................ 
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วนัที่............................................................................ 
ข้าพเจ้า (ช่ือลูกค้า)..........................................................................................................................................................ตอ่ไปในแบบค ำขอฯ นีจ้ะเรียกวำ่ “ลูกค้า” 
ลกูค้ำมีควำมประสงค์จะเปิดบญัชีส ำหรับซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ท ำธุรกรรมที่เก่ียวกับธุรกิจหลกัทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตอ่ไปในแบบค ำขอฯ นีจ้ะเรียกวำ่  “บริษัท”  เพ่ือให้เป็นตำมควำมประสงค์ดงักลำ่ว ลกูค้ำตกลงให้ข้อมลูและเอกสำรหลกัฐำนกบับริษัท ดงัตอ่ไปนี  ้  
 

1. ประเภทบัญชี หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

1.1 โปรด  เพ่ือเลือกประเภทบญัชีที่ประสงค์จะท ำธุรกรรม (ลกูค้ำสำมำรถเลือกได้มำกกวำ่ 1 บญัชี) 
 

 บญัชีเงินสด (Cash)   บญัชีซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (TFEX) 
 บญัชีเงินฝำก (Cash Balance)  บญัชีกู้ยืมเงินเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ และ/หรือ ยืมหลกัทรัพย์เพ่ือกำรขำยชอร์ต (Credit Balance) 
 บญัชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder) (* โปรดระบขุ้อ 1.2)    บญัชียืมหรือให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing & Lending) 
 บญัชีซือ้หุ้นกู้ที่มีอนพุนัธ์แฝง (ELN)  บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ตรำสำรตำ่งประเทศ (Cross Border Trading) 
 บญัชี :  บญัชี : 
 

1.2 ส ำหรับลกูค้ำที่เปิดบญัชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder)*  โปรดระบรุำยชื่อหุ้น และ จ ำนวนเงินที่ประสงค์จะลงทนุเพ่ือกำรออมหุ้น 
 

ช่ือหลกัทรัพย์(หุ้น) จ ำนวนเงิน (บำท) ช่ือหลกัทรัพย์(หุ้น) จ ำนวนเงิน (บำท) 
1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

โปรด วนัท่ีออมหุ้นทกุเดือน  ทกุวนัท่ี 5 ของเดือน  ทกุวนัท่ี 15 ของเดือน  ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน 

วนัท่ีเร่ิมต้นออมหุ้น (วนั/เดือน/ปี)  รวมเงินออมหุ้นต่อเดือนจ ำนวน                                     บำท 
 

2. ประเภทลูกค้า และ ข้อมูลส่วนตัว 
 

2.1 บคุคลธรรมดำ โปรด  เพ่ือให้ข้อมลู และ ระบขุ้อมลูเพ่ิมเติม : (* ข้อมูลจ าเป็นต้องระบุให้ครบถ้วน) 

 
แบบค าขอเปิดบญัชีส าหรับซือ้ขายหลักทรัพย์ และ / หรือ การท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

ช่ือ-นามสกุล*  นำย      นำง      นำงสำว      อ่ืนๆ: ภำษำไทย: 

 Mr.        Mrs.     Miss          Other: ภำษำองักฤษ: 
วันเดือนปีเกิด
(พ.ศ.)*  

วนัท่ี: อำย:ุ             ปี         สัญชาต*ิ  1:                                                            2: 

สถำนท่ีเกิดประเทศ: ถ่ินท่ีอยู่ประเทศ: 
ประเภทบัตร*  บตัรประชำชน    บตัรข้ำรำชกำร    หนงัสือเดนิทำง    ใบตำ่งด้ำว    อ่ืนๆ: ประเทศท่ีออกบตัร: 

เลขท่ีบตัร: วนัท่ีออกบตัร: วนัท่ีบตัรหมดอำย:ุ 
ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิโปรดระบเุลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกรท่ีออกโดยกรมสรรพำกร (ถ้ำมี):   

ระดบักำรศกึษำสงูสดุ  ต ่ำกว่ำปริญญำตรี      ปริญญำตรี                ปริญญำโท             ปริญญำเอก                  นกัศกึษำ                               อ่ืนๆ:  

สถำบนั: สำขำ: ประเทศ: 
อาชีพ*  ลกูจ้ำง/พนกังำนบริษัท   ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ   อำจำรย์/นกัวิชำกำร   แพทย์/ เภสชักร/พยำบำล   ผู้ พิพำกษำ/อยักำร/ทนำยควำม   นกักำรเมือง 

 เจ้ำของกิจกำร   นกัธุรกิจ/ค้ำขำย   รับจ้ำง/อำชีพอิสระ   พอ่บ้ำน/แมบ้่ำน/เกษียณ   นกัศึกษำ   อ่ืนๆ: 

ข้อมลูรำยได้ รำยได้ประจ ำตอ่เดือน                                                 บำท รำยได้ประจ ำตอ่ปี                                                                                                   บำท 

รำยได้อ่ืนตอ่เดือน                                             บำท                                    แหลง่ที่มำของรำยได้อ่ืน: 
ท่ีท างาน* ช่ือสถำนประกอบกำร:             ประเภทกิจกำร: 

ต ำแหน่ง: สงักดั/ฝ่ำย: 

ท่ีตัง้เลขท่ี: หมู่: หมู่บ้ำน/อำคำร: ตรอก/ซอย: 
ถนน: ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: 
รหสัไปรษณีย์: โทรศพัท์: โทรสำร: 
โทรศพัท์มือถือ:                    เว็บไซต์: 

อำยงุำน:         ปี กรณีอำยงุำนไม่ถงึ 1 ปี โปรดระบช่ืุอท่ีท ำงำนเดมิ: 
ต าแหน่งการเมือง*  ไม่มี       มี โปรดระบ:ุ 
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ข้อมลูคูส่มรส  โสด    หย่ำ    หม้ำย    สมรส    สมรสไม่จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส*: 
 บตัรประชำชน    บตัรข้ำรำชกำร    หนงัสือเดนิทำง    ใบตำ่งด้ำว    อ่ืนๆ: 
เลขท่ีบตัร:  วนัท่ีออกบตัร:  วนัท่ีบตัรหมดอำย:ุ 

อำย:ุ            ปี  จ ำนวนบตุร:         คน อำชีพ: ต ำแหน่ง: 
รำยได้ประจ ำตอ่เดือน                                บำท รำยได้อ่ืน                                                   บำท แหลง่ที่มำของรำยได้อ่ืน: 
สถำนท่ีท ำงำน: เลขท่ี: หมู่: อำคำร: 
ซอย:  ถนน: ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: 

จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: ประเทศ: โทรศพัท์มือถือ: 
โทรศพัท์:                    โทรสำร: อีเมล: 
ต าแหน่งการเมือง*  ไม่มี      มี โปรดระบ:ุ 

ควำมสมัพนัธ์กบั 
พนกังำน CGS-CIMB 

 ไม่มี    มี ลกูค้ำมีฐำนะเป็น.... คูส่มรส   บพุกำรี     บตุร     พ่ีน้องร่วมบิดำหรือมำรดำ    ญำต ิ   เพ่ือน...ของพนกังำน 

ช่ือพนกังำน: ต ำแหน่ง: ฝ่ำย: 
 

2.2 นิติบคุคล โปรด  เพ่ือให้ข้อมลู และ ระบขุ้อมลูเพ่ิมเติม :  (* ข้อมูลจ าเป็นต้องระบุให้ครบถ้วน) 
 

ประเภท*    บริษัทจ ำกดั    บริษัทจ ำกดัมหำชน    ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั    ห้ำงหุ้นสว่นสำมญันิตบิคุคล    อ่ืนๆ:  
ช่ือ*   ภำษำไทย: 

ภำษำองักฤษ: 
ทะเบียนควบคมุ เลขท่ี*: วันจัดตัง้*: จดทะเบียนประเทศ*: 

GIIN ID: เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีอำกรออกโดยกรมสรรพำกร (ถ้ำมี): 
ข้อมลูนิตบิคุคล ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ*: 

 
ทุนจดทะเบียน*: จ ำนวนหุ้น                     หุ้น ผู้ ถือหุ้นคนไทย                รำย ผู้ ถือหุ้นตำ่งชำต ิ                  รำย 

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด                              คน จ ำนวนพนกังำน/ลกูจ้ำงทัง้หมด                     คน ตรำสนิค้ำ/ผลติภณัฑ์: 
ท่ีตัง้* 
ส ำนกังำนใหญ่  
หรือ 

ส ำนกังำนสำขำ 
ในประเทศไทย 

เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชัน้: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 

ประเทศ: โทรศัพท์*: โทรสำร: 
เว็บไซต์: อีเมล: สำขำทัง้หมด:               แหง่ 

กรรมการ* หรือ 

หุ้นส่วนผู้จัดการ* 
ผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำร 
แทนนิตบิคุคล 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง เลขท่ีบตัรประชำชน / หนงัสือเดนิทำง 
1   

2   
3   

ผู้รับมอบอ านาจ* 
ของนิตบิคุคล 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง เลขท่ีบตัรประชำชน / หนงัสือเดนิทำง 
1   
2   

3   
ต าแหน่งการเมือง* 
ของกรรมกำร, 
หุ้นสว่นผู้จดักำร, 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

 ไม่มี    
 มี   

ช่ือ-นำมสกลุ (กรรมกำร/หุ้นสว่นผู้จดักำร/ผู้ รับมอบอ ำนำจ) ต ำแหน่งกำรเมือง 
1  
2  

3  
ควำมสมัพนัธ์กบั 
พนกังำน CGS-CIMB 

ของกรรมกำร, 
หุ้นสว่นผู้จดักำร, 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

 ไม่มี    
 มี 

ช่ือ-นำมสกลุ ช่ือพนกังำน CGS-CIMB ควำมสมัพนัธ์ 
1   

2   

3   

4   
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แบบค าขอเปิดบญัชีส าหรับซือ้ขายหลักทรัพย์ และ / หรือ การท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

 

3. ข้อมูลที่อยู่  และ ช่องทางการติดต่อ 
 

ท่ีอยู่ 
ตามทะเบียนบ้าน* 

เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชัน้: หมู่ท่ี: 

ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 
โทรศพัท์: โทรสำร: ประเทศ: 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน*  เหมือนกบัท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 

เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชัน้: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 
โทรศพัท์: โทรสำร: ประเทศ: 

สถานท่ี 
ส าหรับจัดส่ง
เอกสาร* 

ส าหรับบัญชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder) บริษัทสงวนสิทธ์ิส่งข้อมูลการซือ้ขายและเอกสารท่ีเก่ียวข้องตาม “อีเมล” ของลูกค้าเท่านัน้ 
ส าหรับบัญชีประเภทอ่ืน บริษัทจะส่งข้อมูลการซือ้ขายและเอกสารท่ีเก่ียวข้องตาม “อีเมล” ของลูกค้า  
 ในกรณีลกูค้ำไมแ่จ้ง “อีเมล” โปรดระบสุถำนท่ีจดัสง่เอกสำร หรือ สถำนท่ีส ำหรับพนกังำนรับสง่เอกสำร / พนกังำนเก็บเงนิของบริษัทไปตดิตอ่ 

 ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน   ท่ีอยู่ปัจจบุนั     ท่ีท ำงำน    อ่ืนๆ โปรดระบดุ้ำนลำ่ง 
เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชัน้: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 

โทรศพัท์: โทรสำร: ประเทศ: 
ช่องทางการตดิต่อ* อีเมล* (ซึง่เป็นของลกูค้ำเทำ่นัน้) : 

อีเมลส ำรอง    ไม่มี    มี  ระบ:ุ 
โทรศัพท์มือถือ* : 

บคุคลท่ีตดิต่อ 
ในกรณีฉกุเฉิน 

ช่ือ: เลขท่ีบตัรประชำชน: ควำมสมัพนัธ์: 
โทรศพัท์มือถือ: อีเมล: 
ท่ีอยู่เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชัน้: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 

อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 
 

4. ข้อมูลการลงทุน และ สถานะทางการเงนิ 
 

พืน้ฐำนควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรลงทนุ   ดีมำก                   ดี                          ปำนกลำง                        น้อย                        ไม่มี 
กำรเข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกบัธรุกิจหลกัทรัพย์  เคย                      ด้ำนหลกัทรัพย์       ด้ำนตรำสำรอนพุนัธ์         อ่ืนๆ:                   ไม่เคย         

วัตถุประสงค์ในการลงทุน*  เก็งก ำไร                เงินปันผล              อ่ืนๆ: 
ลกัษณะกำรลงทนุ  ระยะยำว              ระยะกลำง             ระยะสัน้ 

ระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  ระดบัต ่ำ               ระดบักลำง             ระดบัสงู      

ประสบกำรณ์ในกำรลงทนุ  ไม่เคยลงทนุ          เคยลงทนุมำแล้ว:             ปี       
แหล่งท่ีมาของเงนิในประเทศไทย ท่ีน ามาลงทุน*:    ธุรกิจสว่นตวั         เงินเดือน/คำ่จ้ำง     เงินปันผล/ดอกเบีย้   เงินออม   มรดก   กู้ ยืม   อ่ืนๆ ระบ:ุ 
แหลง่ที่มำของเงินจำกตำ่งประเทศ ที่น ำมำลงทนุ (ถ้ำมี) ระบ:ุ ประเทศ: 
บริษัทหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีเปิดบญัชีในปัจจบุนั ช่ือ: ประเภทบญัชี: วงเงิน: 

ช่ือ: ประเภทบญัชี: วงเงิน: 
ตลำดหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีเคยลงทนุ ระบ:ุ ประเทศ: 
ทรัพย์สนิ อสงัหำริมทรัพย์ท่ีถือกรรมสทิธ์ิมลูคำ่รวม(ประมำณ)                               บำท เงินฝำกธนำคำรมลูคำ่รวม(ประมำณ)                                                    บำท 

หลกัทรัพย์ (หุ้น) มลูคำ่รวม(ประมำณ)                                                  บำท พนัธบตัร/กองทนุ/หุ้นกู้ /หน่วยลงทนุมลูคำ่รวม(ประมำณ)                        บำท 
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5. แบบแสดงตนทั่วไป และข้อมูลประวัติที่เก่ียวข้อง 
 

ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทน*  ไม่มี                   มี                  

1. ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 
ควำมสมัพนัธ์: อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง     ไม่มี          มี ระบ:ุ 
2. ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 

ควำมสมัพนัธ์: อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง     ไม่มี          มี ระบ:ุ 
การกระท าผิดตามกฎหมายฟอกเงนิ 
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา* 

ส ำหรับบคุคลธรรมดำ             ไม่เคยกระท ำผิด   เคยกระท ำผิด ระบ:ุ                         
ส ำหรับนิตบิคุคล                    ไม่เคยกระท ำผิด    เคยกระท ำผิด ระบ:ุ                                                                    

ส ำหรับกรรมกำร/หุ้นสว่นผู้จดักำร ของนิตบิคุคล        ไมเ่คยกระท ำผิด   เคยกระท ำผิด โปรดระบช่ืุอ-นำมสกลุ/ควำมผดิ ด้ำนลำ่ง                                                                 
1                                                         2  

บุคคลท่ีได้รับประโยชน์จากการท า
ธุรกรรมในทอดสุดท้าย* 

 ตนเอง             บคุคลอ่ืน 
ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 

ควำมสมัพนัธ์: อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง       ไม่มี     มี ระบ:ุ 
บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรม 
ในทอดสุดท้าย* 

 ตนเอง             บคุคลอ่ืน 

ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 

ควำมสมัพนัธ์: อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง      ไม่มี      มี ระบ:ุ       
ผู้ให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน  ตนเอง             บคุคลอ่ืน 

ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 
ควำมสมัพนัธ์: อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง      ไม่มี      มี ระบ:ุ       

กำรเปล่ียนช่ือ / นำมสกลุ ครัง้สดุท้ำย(ถ้ำมี)  ไม่มี   มี พ.ศ. :                                ช่ือ: นำมสกลุ: 
 

6. วิธีการซือ้ขายหลักทรัพย์ วิธีการช าระราคา และ ธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญา 
 

วิธีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์  ผ่ำนผู้แนะน ำกำรลงทนุ                                   ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  
วิธีกำรช ำระรำคำ 
คำ่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

 ผ่ำนระบบหกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตั ิ(ATS) 

        ช่ือธนำคำร: สำขำ: 
        เลขท่ีบญัชี: ประเภทบญัชี: 
 การรับ/จ่ายด้วยเช็ค (เฉพาะลูกค้านิตบุิคคล) ตามสถานท่ีส าหรับจัดส่งเอกสารเท่านัน้ 

วิธีกำรรับสทิธิประโยชน์ 
จำกหลกัทรัพย์ 

 เข้ำบญัชีเงินฝำกอตัโนมตั ิ(ATS)  
 เข้ำบญัชีอ่ืน ระบธุนำคำร: สำขำ: 

      ช่ือบญัชี:                            เลขท่ี: ประเภท: 
ลูกค้ารับทราบแนวทาง วธีิปฏิบัตสิ าหรับการซือ้ขาย การช าระราคา การท าธุรกรรมเก่ียวกับสัญญา ดังต่อไปนี ้
1.   ธุรกรรมเก่ียวกับสัญญา หมำยถึง กำรโอน รับโอน รับมอบ สง่มอบ จ่ำย จดแจ้งกำรจ ำน ำ เพิกถอนจดแจ้งกำรจ ำน ำ กำรใช้หรือเพิกถอนหลกัทรัพย์เป็นประกนั ฝำก ถอน ยืม ให้ยืม 

แลกเปล่ียน แปลงสภำพ สลกัหลงั ไถ่ถอน ตรวจสอบ แก้ไข ใช้สิทธิส ำหรับหลกัทรัพย์ กำรออกใบหลกัทรัพย์ ตรำสำรทำงกำรเงิน ทรัพย์สิน หลกัประกัน เงินสด กำรเพิ่ม-ลดวงเงิน 
หรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ รวมถึงใบยืนยนัค ำสัง่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เอกสำรกำรช ำระรำคำ ใบก ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ หนงัสือ บนัทกึ แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ลกูค้ำ ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ กรมสรรพำกร  

2.   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมำยถึง กำรติดต่อ สื่อสำร รับ-ส่ง ยืนยนั-ยอมรับ ข้อมูล ข้อควำม อกัษร ตวัเลข ภำพ เสียง บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี โทรสำร เคร่ืองมือส่ือสำร โดยผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ เครือข่ำยสงัคมออนไลน์ในรูปแบบตำ่งๆ หรือระบบส่ือสำรอ่ืนใดท่ีจะมีขึน้ในอนำคต 

3.   การรับ-ส่งข้อมูล หมำยถึง กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบริษัท ลกูค้ำ ผู้ ให้บริกำร บริษัทคู่ข่ำยแล้วแต่กรณี เพ่ือรับ-ส่งข้อมูล กำรซือ้ขำย กำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำ ใบยืนยนัค ำ
สัง่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์/เอกสำรช ำระรำคำ/ใบก ำกับภำษี ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี หนังสือยืนยันกำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ หนังสื อยืนยันธุรกรรมกำรยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์ หนงัสือยืนยนักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ หนังสือยืนยนักำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้ใบรับเงิน/ใบจ่ำยเงิน ใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ รำยงำนแสดงกำร
เคลื่อนไหวทำงบญัชี รำยงำนหลกัทรัพย์คงเหลือ กำรตอบรับ กำรเรียกหลกัประกนั กำรบงัคบัขำย กำรฝำก-ถอนหลกัประกนั รวมถึงกำรบอกกลำ่วอ่ืนใด 

4.   ลกูค้ำรับทรำบว่ำกำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ถือเป็นควำมลบัเฉพำะตวัของลกูค้ำ โดยลกูค้ำต้องไม่เปิดเผยหรือยินยอมให้บคุคลอ่ืนน ำไปใช้โดยเดด็ขำด หำกลกูค้ำ
ฝ่ำฝืนจะต้องรับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกเหตดุงักลำ่วด้วยตนเองแตเ่พียงฝ่ำยเดียว 

5.   ข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและถือว่ำลกูค้ำได้รับทรำบข้อมูลจำกบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยลกูค้ำสำมำรถจดัพิมพ์ ด้วยตนเองตำมรูปแบบและวิธีกำรท่ี
บริษัทก ำหนด หำกลกูค้ำพบข้อบกพร่องจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบทนัที ในกรณีท่ีลกูค้ำไม่โต้แย้งหรือคดัค้ำนข้อบกพร่องนบัแต่วนัท่ีลกูค้ำท ำธุรกรรมเสร็จสิน้หรือบริษัทน ำส่งข้อมูล
ให้แก่ลกูค้ำแล้ว บริษัทจะถือว่ำลกูค้ำตกลงยอมรับและผกูพนัธุรกรรมผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทกุประกำร โดยให้ถือว่ำบริษัทได้กระท ำไปในฐำนะตวัแทนลกูค้ำ  
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7. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 

กำรท ำแบบประเมินระดบัควำมเสี่ยงฉบบันี ้เพ่ือให้ลกูค้ำทรำบระดบัควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมกบัตนเอง กำรท่ีลกูค้ำให้ข้อมูลท่ีเป็นควำมจริงย่อมมีผลต่อกำรให้บริกำรหรือกำรให้ค ำแนะน ำ  
ท่ีลกูค้ำจะได้รับจำกบริษัท ดงันัน้บริษัทจงึขอควำมร่วมมือจำกลกูค้ำตอบแบบกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทนุท่ีคดิว่ำเหมำะสมกบัลกูค้ำมำกท่ีสดุและตอบค ำถำมให้ครบถ้วน 

 ช่ือบคุคลธรรมดำ:  ช่ือนิตบิคุคล: 
ช่ือผู้ตอบแบบประเมิน: ควำมสมัพนัธ์: 

ลูกค้านิตบุิคคลรายใหญ่ สามารถแจ้งไม่ประสงค์ ตอบแบบประเมนิ 
ความเหมาะสมในการลงทุนได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังนี ้

 มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงนิปีล่าสุด ตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 
 มีเงนิลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป 

ค าถาม คะแนน 
1. ปัจจบุนัทำ่นอำย ุ        มำกกว่ำ 55 ปี      45-55 ปี        35-44 ปี      น้อยกว่ำ 35 ปี  
2. ปัจจบุนัทำ่นมีภำระทำงกำรเงินและคำ่ใช้จ่ำยประจ ำ เช่น คำ่ผ่อนท่ีอยู่อำศยั ยำนพำหนะ คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวั คำ่เลีย้งดคูรอบครัว เป็นสดัสว่นเทำ่ใด 
  มำกกว่ำร้อยละ 75 ของรำยได้ทัง้หมด                                มำกกว่ำร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรำยได้ทัง้หมด 
  ระหว่ำงร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรำยได้ทัง้หมด             น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของรำยได้ทัง้หมด 

    

3. ทำ่นมีสถำนภำพทำงกำรเงินในปัจจบุนัอย่ำงไร 
  มีทรัพย์สนิน้อยกว่ำหนีส้นิ                                                 มีทรัพย์สนิเทำ่กบัหนีส้นิ      
  มีทรัพย์สนิมำกกว่ำหนีส้นิ                                                 มีควำมมัน่ใจวำ่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส ำหรับกำรใช้ชีวิตหลงัเกษียณอำยแุล้ว 

 

4. ทำ่นเคยมีประสบกำรณ์ หรือมีควำมรู้ในกำรลงทนุในทรัพย์สนิกลุม่ใด ดงัตอ่ไปนี ้ 
    (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ หำกทำ่นตอบหลำยข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสงูสดุเป็นเกณฑ์ส ำหรับกำรคดิคะแนน) 
 เงินฝำกธนำคำร                                                                พนัธบตัรรัฐบำล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบำล 
 หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตรำสำรหนี ้                                        หุ้นสำมญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสนิทรัพย์อ่ืนท่ีมีควำมเสี่ยงสงู 

 

5. ระยะเวลำท่ีทำ่นคำดว่ำจะไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี ้       ไมเ่กิน 1 ปี         1 ถึง 3 ปี          3 ถึง 5 ปี        มำกกวำ่ 5 ปี  
6. วตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุของทำ่น คือ  
  เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและได้รับผลตอบแทนสม ่ำเสมอแตต่ ่ำได้                         เน้นโอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสม ่ำเสมอ แตอ่ำจเสี่ยงท่ีจะสญูเสยีเงินต้นได้บ้ำง 
  เน้นโอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ แตอ่ำจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินต้นได้มำกขึน้     เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยำว แตอ่ำจเสี่ยงท่ีจะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 

 

7. เม่ือพิจำรณำรูปแสดงตวัอย่ำงผลตอบแทนของกลุม่กำรลงทนุท่ีอำจเกิดขึน้ด้ำนลำ่ง ทำ่นเตม็ใจท่ีจะลงทนุในกลุม่กำรลงทนุใดมำกท่ีสดุ  
  กลุม่กำรลงทนุท่ี 1 มีโอกำสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขำดทนุเลย      
  กลุม่กำรลงทนุท่ี 2 มีโอกำสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่ำจมีผลขำดทนุได้ถึง 1%                                             
  กลุม่กำรลงทนุท่ี 3 มีโอกำสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่ำจมีผลขำดทนุได้ถึง 5%                                                                                                                                                               
  กลุม่กำรลงทนุท่ี 4 มีโอกำสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่ำจมีผลขำดทนุ ได้ถึง 15%                                                                                                        

               
                                                                                

 

8. ถ้ำทำ่นเลือกลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีโอกำสได้รับผลตอบแทนมำก แตมี่โอกำสขำดทนุสงูด้วยเช่นกนั ทำ่นจะรู้สกึอย่ำงไร  
  กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขำดทนุ                      ไม่สบำยใจแตพ่อเข้ำใจได้บ้ำง 
  เข้ำใจและรับควำมผนัผวนได้ในระดบัหนึง่                         ไม่กงัวลกบัโอกำสขำดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอำจจะได้รับสงูขึน้ 

 

9. ทำ่นจะรู้สกึกงัวล หรือ รับไม่ได้ เม่ือมลูคำ่เงินลงทนุของทำ่นมีกำรปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทำ่ใด  
  5% หรือน้อยกว่ำ        มำกกว่ำ 5%-10%        มำกกวำ่ 10%-20%        มำกกว่ำ 20% ขึน้ไป 

 

10.  หำกปีท่ีแล้วทำ่นลงทนุไป 100,000 บำท ปีนีท้ำ่นพบว่ำมลูคำ่เงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บำท ทำ่นจะท ำอย่ำงไร 
  ตกใจ และต้องกำรขำยกำรลงทนุท่ีเหลือทิง้                         กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนกำรลงทนุบำงสว่นไปในทรัพย์สนิท่ีเสี่ยงน้อยลง 
  อดทนถือตอ่ไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมำ          ยงัมัน่ใจ เพรำะเข้ำใจว่ำต้องลงทนุระยะยำว และจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดมิเพ่ือเฉล่ียต้นทนุ 

 

เกณฑ์การคดิคะแนน         ตอบ = 1 คะแนน      ตอบ  = 2 คะแนน      ตอบ  = 3 คะแนน      ตอบ  = 4 คะแนน 

ผลประเมนิของลูกค้าอยู่ในระดับคะแนน  
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แบบค าขอเปิดบญัชีส าหรับซือ้ขายหลักทรัพย์ และ / หรือ การท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

 

ค ำถำมข้อ 11-12 เป็นข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือประกอบกำรให้ค ำแนะน ำใช้เฉพำะท่ีจะมีกำรลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์โดยตรงเทำ่นัน้ และกำรลงทนุตำ่งประเทศ (ไม่รวมเป็นคะแนน) 

11. หำกกำรลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบควำมส ำเร็จ ทำ่นจะได้รับผลตอบแทนในอตัรำท่ีสงูมำก แตห่ำกกำรลงทนุล้มเหลว ทำ่นอำจจะสูญเงินลงทนุทัง้หมด  
      และอำจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบำงสว่น ทำ่นยอมรับได้เพียงใด     

   ไม่ได้               ได้บ้ำง                ได้ 
12. นอกเหนือจำกควำมเสี่ยงในกำรลงทนุแล้ว ทำ่นสำมำรถรับควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียนได้เพียงใด 

   ไม่ได้             ได้บ้ำง                 ได้ 
เงื่อนไขและข้อตกลงส าหรับการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน 

1. ลกูค้ำยินยอมให้ข้อมลูแก่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทเพ่ือประกอบกำรจดัท ำแบบประเมินฯ ของลกูค้ำ และลกูค้ำรับทรำบว่ำได้ท ำแบบสอบถำมนีเ้พ่ือประโยชน์ในกำรรับทรำบควำมเสี่ยงใน
กำรลงทนุท่ีรับได้ของตนเอง 

2. ระดบัควำมเสี่ยงในกำรลงทนุของลกูค้ำประเมินจำกข้อมลูท่ีลกูค้ำแจ้งแก่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทเท่ำนัน้ ทัง้นี ้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำบริษัทยอมรับถึงควำมถูกต้องแท้จริง ควำมครบถ้วน 
หรือควำมน่ำเช่ือถือของข้อมลูของลกูค้ำท่ีลกูค้ำได้แจ้งและผลกำรประเมินดงักลำ่ว 

3. เม่ือเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรลงทนุของลกูค้ำ และได้แจ้งให้ลกูค้ำทรำบถึงผลกำรประเมินระดบัควำมเสี่ยงในกำรลงทนุของลกูค้ำ ถือว่ำลกูค้ำรับทรำบผล
กำรประเมินของตนเอง (ซึง่ประมวลผลจำกข้อมลูท่ีลกูค้ำให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท) และลกูค้ำรับทรำบระดบัควำมเสี่ยงในกำรลงทนุของตนแล้ว 

4. ลกูค้ำควรศกึษำข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักำรลงทนุ (รวมทัง้ ค ำเตือนเก่ียวกับกำรลงทนุและควำมเสี่ยงในกำรลงทนุ และควรขอค ำแนะน ำในกำรลงทนุจำกผู้ ท่ีสำมำรถให้ค ำแนะน ำกำร
ลงทนุแก่ทำ่นได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคูก่บักำรศกึษำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรลงทนุ เพ่ือใช้ประกอบกำรตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์  สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหรือ
กำรลงทนุประเภทอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสมกับตนเองแล้วจึงตดัสินใจลงทนุ ทัง้นี ้ข้อมูลเก่ียวกับกำรลงทนุหรือตรำสำรท่ีได้รับจำก เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท (ถ้ำมี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพ่ือ
ประกอบกำรตดัสนิใจกำรลงทนุของลกูค้ำเทำ่นัน้ 

5. กำรลงทนุขึน้อยู่กบักำรตดัสนิใจของลกูค้ำเองซึง่ไม่ผกูพนักบัผลกำรประเมินของลกูค้ำ และอำจมิได้เป็นไปตำมระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุท่ีได้รับตำมแบบประเมินนี ้รวมทัง้ลูกค้ำ
ยินยอมรับควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรลงทนุ ในกรณีท่ีลกูค้ำตดัสนิใจลงทนุในระดบัควำมเสี่ยงท่ีสงูกว่ำระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทุนจำกผลประเมิน ถือว่ำลกูค้ำตกลงยินยอมรับควำม
เสี่ยงของกำรลงทนุนัน้เอง ลกูค้ำยอมรับว่ำกำรด ำเนินกำรลงทนุของลกูค้ำอำจไม่เป็นไปตำมผลกำรประเมิน อำจไม่แน่นอนและสำมำรถเปล่ียนแปลงไปจำกผลกำรประเมินได้ 

6. บริษัท ผู้บริหำร รวมทัง้พนกังำน เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ไม่มีควำมรับผิด ภำระหรือหน้ำท่ีตอ่ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรลงทนุของลกูค้ำ 
7. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินฯ ของลกูค้ำ ผลกำรประเมินและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้ำทรำบลว่งหน้ำแตอ่ย่ำงใด 

แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมีไว้เพ่ือบริกำรเฉพำะนกัลงทนุในประเทศไทยเทำ่นัน้ ค ำเตือนและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องดงักลำ่วข้ำงต้น ลกูค้ำมีควำมเข้ำใจ
และรับทรำบตำมค ำเตือนรวมทัง้ข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
ลงช่ือ........................................................................................................................... 
         
       (.........................................................................................................................) 
                           ผู้แนะน าการลงทุน / ผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์ 
สาขา/ ทีม.................................................................................................................... 
วันท่ีลูกค้าตอบแบบประเมนิ....................................................................................... 

ระดบัคะแนน ระดบัควำมเสี่ยงของลกูค้ำ ประเภทนกัลงทนุ 

 น้อยกว่ำ 15 1 เสี่ยงต ่ำ 
 15-21 2 เสี่ยงปำนกลำงคอ่นข้ำงต ่ำ 
 22-29 3 เสี่ยงปำนกลำงคอ่นข้ำงสงู 

 30-36 4 เสี่ยงสงู 
 37 ขึน้ไป 5 เสี่ยงสงูมำก 

 

ค าแนะน าส าหรับการจัดสรรการลงทุน 

ประเภทนักลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 
เงินฝำกและ 

ตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ 
ตรำสำรหนีภ้ำครัฐ 
ท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 1 ปี 

ตรำสำรหนี ้
ภำคเอกชน 

ตรำสำรทนุ กำรลงทนุทำงเลือก* 

เสี่ยงต ่ำ > 60% < 20% < 10% < 5% 

เสี่ยงปำนกลำงคอ่นข้ำงต ่ำ < 20% < 70% < 20% < 10% 
เสี่ยงปำนกลำงคอ่นข้ำงสงู < 10% < 60% < 30% < 10% 

เสี่ยงสงู < 10% < 40% < 40% < 20% 
เสี่ยงสงูมำก < 5% < 30% < 60% < 30% 

* รวมถึง สนิค้ำโภคภณัฑ์ สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
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แบบค าขอเปิดบญัชีส าหรับซือ้ขายหลักทรัพย์ และ / หรือ การท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

 

8. ค ารับรอง และ ลายมือช่ือของลูกค้า 
         
1. ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองกับบริษัทว่า ข้อมูลใดๆ ตามท่ีข้าพเจ้าได้ระบุหรือแจ้งไว้ในแบบค าขอเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายหลักทรัพย์ และ / หรือ การท าธุรกรรมท่ี

เก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย์ฉบับนี ้ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและได้รับค าชีแ้จงจากผู้แนะน าการลงทุน และ/หรือ ผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว ขอรับรอง
และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวตามท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัทเป็นความจริงทุกประการ หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์
อักษรทันที  

2. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและรับทราบเก่ียวกับกฎหมาย กฏระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมก ากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และยินดีท่ีจะ
ปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด         

3. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทอาจท าการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ไว้ตามแบบค าขอเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขาย
หลักทรัพย์ฉบับนี ้ให้แก่หน่วยงานควบคุมก ากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลอ่ืนใดเท่าท่ีสามารถกระท าได้ภายใต้กฎหมาย กฏ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

4. ในกรณีท่ีบริษัทได้ส่งหนังสือไปยังท่ีอยู่ในการตดิต่อของข้าพเจ้า เพื่อให้ยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวและข้าพเจ้าไม่ตอบสนองหรือแจ้งการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ภายในระยะเวลาอันสมควรตามท่ีบริษัทก าหนด ข้าพเจ้าตกลงว่าบริษัทมีอ านาจในการใช้ข้อมูลเดมิในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลล่าสุดของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจข้อความทัง้หมดตามแบบค าขอเปิดบัญชีส าหรับซือ้ขายหลักทรัพย์ฉบับนีแ้ละเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยละเอียดแล้ว ตกลงยินยอมผูกพัน
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังท่ีกล่าวมาแล้วทุกประการ 
 

ลายมือช่ือลูกค้า 

                                                                             
 

ลงช่ือ..................................................................................................................................................................ลูกค้า 
 

              (..................................................................................................................................................................) 
*ลูกค้าตกลงให้ใช้ลายมือช่ือดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างลายมือชื่อส าหรับการท าธุรกรรมกับบริษัท* 

ตราประทับของนิตบุิคคล 
 
 
 

ส าหรับ ผู้แนะน าการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และ ลูกค้าลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้าจริง 

 
 

ลงช่ือ.........................................................................................ผู้แนะน าการลงทุน 
 

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

                                                          Trader ID………..……………รหัสพนักงาน......................สาขา/ทีม................................................. 
 

                                                          วันท่ี............................................................................................ 
 

ส าหรับ ผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์ ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และ ลูกค้าลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้าจริง 

 
 

                                                         ลงช่ือ...........................................................................................ผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์ 
 

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

                                                         Trader ID. ………..……………รหัสพนักงาน.............................. 
 

                                                         วันท่ี............................................................................................. 
 
 

                        ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขา/ทีม.........................................รหัสสาขา.........................โทรศัพท์ตดิต่อ..................................................... 
 

                        บริษัท................................................................................................................รหัสสาขา.........................โทรศัพท์ตดิต่อ.................................................... 
                                                                                  
                                                            ส าหรับ ผู้จัดการ/ หัวหน้าส่วน/ หัวหน้าทีม ระดับผู้อ านวยการ (VP) ขึน้ไป 
                                                                                  
                                                            ลงช่ือ........................................................................................... 
 

                                                                  (...........................................................................................) 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 

 

ส าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เลขท่ีบญัชี: 

ช่ือผู้ขอเปิดบญัชี: สญัชำต ิ(ระบทุกุสญัชำต)ิ: 
บตัรประชำชนเลขท่ี:  หนงัสือเดนิทำง เลขท่ี:  
สว่นท่ี 1 สถำนะของลกูค้ำ บคุคลอเมริกนั   

โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถำนะของท่ำน หำกท่ำนตอบวำ่ “ใช่” ในข้อหนึ่งข้อใด โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิน้สดุค ำถำม 
1 ท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   ใช่                 ไมใ่ช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกนั แม้วำ่จะอำศยัอยูน่อกสหรัฐอเมริกำ 

โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึ่งในนัน้คือเป็นพลเมืองอเมริกนั 
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกำ) และยงัไมไ่ด้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกนัอยำ่งสมบรูณ์ตำมกฎหมำย 

2 ท่ำนเป็นผู้ ถือบตัรประจ ำตวัผู้มีถ่ินท่ีอยูถ่ำวรอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ (เช่น กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม ่  ใช่                 ไมใ่ช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หำกส ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมืองและสญัชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบตัรประจ ำตวัผู้มีถ่ินท่ีอยูถ่ำวรอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำบตัรดังกล่ำวของท่ำน

จะหมดอำยแุล้วหรือไม ่ณ วนัท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มนี  ้

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หำกบตัรดงักลำ่วของท่ำนได้ถกูสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยำ่งเป็นทำงกำรแล้ว ณ วนัท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มนี  ้

3 ท่ำนมีสถำนะเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกำเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่  ใช่                 ไมใ่ช่ 

 ท่ำนอำจถกูพิจำรณำวำ่เป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจบุนั ท่ำนอยูใ่นสหรัฐอเมริกำอยำ่งน้อย 183 วนั เป็นต้น และหำก
ต้องกำรรำยละเอียดเพ่ิมเติม โปรดศึกษำข้อมลูในเว็บไซต์ของหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี ้

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
ค ำถำมเพ่ิมเติม หำกท่ำนตอบวำ่ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้สง่เอกสำรประกอบ 

1 ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกนั อยำ่งสมบรูณ์ตำมกฎหมำยแล้ว  ใช่                 ไมใ่ช่ 
2 ท่ำนมีค ำสัง่ท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอตัโนมติัจำกบญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB* ไปยงับญัชีในสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่   ใช่                 ไมใ่ช่ 

3 ท่ำนมีกำรมอบอ ำนำจหรือให้อ ำนำจกำรลงลำยมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจทำงกำรเงิน
ของ CGS-CIMB  

 ใช่                 ไมใ่ช่ 

4 ท่ำนมีท่ีอยูเ่พื่อกำรติดต่อหรือด ำเนินกำรเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดไว้ในสหรัฐอเมริกำ หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินของ CGS-CIMB แต่เพียงท่ีอยู่เดียว ซึ่งเป็นท่ีอยู่
ส ำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือท่ีอยูส่ ำหรับกำรสง่ต่อในสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม ่  

 ใช่                 ไมใ่ช่ 

5 ท่ำนมีท่ีอยูอ่ำศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยูเ่พื่อกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับบญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ใช่หรือไม ่  ใช่                 ไมใ่ช่ 

6 ท่ำนมีหมำยเลขโทรศพัท์ในสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรติดต่อท่ำนหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจทำงกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม ่  ใช่                 ไมใ่ช่ 

 สว่นท่ี 2 กำรยืนยนัและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 
1. ท่ำนยืนยนัว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์  

2.  ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบคุคลอเมริกนั แต่ข้อมลูที่ให้ตำมแบบฟอร์มนี ้หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN  เป็นข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-

CIMB* มีสทิธิใช้ดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน /ทำงธุรกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ตำมที่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 
3.  ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ภำยใน 30 วัน หลงัจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันท ำให้ข้อมูลของท่ำนที่ระบุใน

แบบฟอร์มนีไ้ม่ถกูต้อง  
4.  ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีที่ท่ำนไม่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำสง่ข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์เกี่ยวกบัสถำนะของท่ำน กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสทิธิใช้ดลุยพินิจ

เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ตำมที่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร      
*“กลุ่มธุรกิจการเงนิของ CGS-CIMB” ให้หมายความรวมถึง สมาชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมาชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd) 

สว่นท่ี 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและกำรหกับญัชี 
ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ที่ไมอ่ำจยกเลกิเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้  
1.  เปิดเผยข้อมลูต่ำงๆ ของท่ำนให้แก่บริษัทภำยในกลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบติัตำม FATCA หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษี

อำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมลูดงักลำ่วรวมถงึ ชื่อลกูค้ำ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี หมำยเลขบญัชี สถำนะ ตำมหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบติัตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมือ) 
จ ำนวนเงินหรือมลูค่ำคงเหลอืในบญัชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบญัชี รำยกำรเคลือ่นไหวทำงบญัชี จ ำนวนเงิน ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-
CIMB ตลอดจนจ ำนวนรำยได้ และข้อมลูอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจที่อำจถกูร้องขอโดยบริษัทภำยในกลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB  หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ 
ซึง่รวมถงึ IRS ด้วย  

2.  หกัเงินจำกบญัชีของท่ำน และ/หรือ เงินได้ที่ท่ำนได้รับจำกหรือผ่ำนกลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในจ ำนวนที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภำยใต้บงัคับของ
กฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถงึข้อตกลงใดๆ ระหว่ำงกลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรดงักลำ่ว 

3.  หำกท่ำนไม่ให้ข้อมลูที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมลูที่จ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สำมำรถจะขอให้ยกเว้นกำรบงัคับใช้กฎหมำยที่
ห้ำมกำรรำยงำนข้อมลูได้ กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสทิธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสมัพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ตำมที่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB 

เห็นสมควร  

หนงัสือฉบบันีม้อบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด (CGS-CIMB) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบติัตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบบันีซ้ึ่งรวมถึงตกลง
ยินยอมให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู กำรหกับญัชีและกำรยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัข้ำพเจ้ำ เพื่อเป็นหลกัฐำนแห่งกำรนี ้จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญั 
                                                                                      

 ให้ไว้ ณ วันที่.........................................................................                                                 
 

ลงชื่อ........................................................................................................................................ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี 
                                                                  (.......................................................................................................................................)     
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แบบแจ้งสถานะความเป็นนิติบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน 

 

ส าหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล เลขท่ีบญัชี: 

ช่ือองค์กร/นิตบิคุคล ผู้ขอเปิดบญัชี: 
ส ำหรับสถำบนักำรเงินภำยใต้ข้อก ำหนดของ  FATCA ท่ีมี GIIN 
หมำยเลข GIIN: 

ประเทศท่ีจดทะเบียน : 
เลขทะเบียนนิตบิคุคล : 
เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของประเทศไทย: 

กรณีลกูค้ำเป็นนิตบิคุคลท่ีได้รับกำรสนบัสนนุ (Sponsored Entity) 

ช่ือนิตบิคุคลท่ีสนบัสนนุ: 

หมำยเลข GIIN นิตบิคุคลท่ีสนบัสนนุ: 

เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีในประเทศอ่ืน (โปรดระบทุกุประเทศ ถ้ำมี) 
หมำยเลข:                                                            ประเทศ: 

หมำยเลข:                                                     ประเทศ: 

หมำยเลข:                                                            ประเทศ: 

สว่นท่ี 1 สถำนะของผู้ขอเปิดบญัชี นิติบคุคลอเมริกนั 

โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถำนะของผู้ขอเปิดบญัชี   

หำกท่ำนตอบวำ่ “ใช่” โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิน้สดุค ำถำม หำกท่ำนตอบ "ไมใ่ช่" โปรดกรอกข้อมลูในสว่นถดัไป 

1 ท่ำนเป็นนิติบคุคลอเมริกนั (นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) ใช่หรือไม่  ใช่                 ไมใ่ช่ 

สถำบนักำรเงิน / นิติบคุคลท่ีมีรำยได้หลกัมำจำกกำรลงทนุ 

หำกท่ำนตอบวำ่ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิน้สดุค ำถำม 

2 ลกูค้ำเป็นสถำบนักำรเงิน ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA ใช่หรือไม ่  ใช่                 ไมใ่ช่ 
3 ลกูค้ำเป็นนิติบคุคลท่ีมีรำยได้จำกกำรลงทุนในหลกัทรัพย์ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของรำยได้รวม หรือมีสินทรัพย์ท่ีสำมำรถนำไปลงทุนในหลกัทรัพย์ได้ตัง้แต่      

ร้อยละ 50 ขึน้ไปของสินทรัพย์รวมในรอบบญัชีปีลำ่สดุ 

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หำกท่ำนเป็นนิติบคุคลตำมข้อ 3.1–3.2  

       3.1 องค์กร/หน่วยงำนของรัฐบำลท่ีได้รับกำรยกเว้นภำยใต้ FATCA เช่น หน่วยงำนรำชกำร องค์กรระหวำ่งประเทศ หรือธนำคำรกลำง เป็นต้น             
       3.2 นิติบคุคลท่ีได้รับกำรยกเว้น ภำยใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ นิติบคุคลท่ีไมแ่สวงหำก ำไร สมำคม มลูนิธิ 

           นิติบคุคลใหมท่ี่เร่ิมจดัตัง้ไมเ่กิน 24 เดือน เป็นต้น       

 ใช่                 ไมใ่ช่ 

สว่นท่ี 2 กำรยืนยนัและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 
1. ลกูค้ำยืนยนัว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ 

2.  ลกูค้ำรับทรำบและตกลงว่ำ หำกลกูค้ำมีสถำนะเป็นนิติบคุคลอเมริกนั แต่ข้อมลูที่ให้ตำมแบบฟอร์มนี ้หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN-E เป็นข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ 
CGS-CIMB* มีสทิธิใช้ดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน /ทำงธุรกิจกบัลกูค้ำ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ตำมที่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

3.  ลกูค้ำตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ภำยใน 30 วัน หลงัจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันท ำให้ข้อมูลของลกูค้ำที่ระบุใน
แบบฟอร์มนีไ้ม่ถกูต้อง 

4.  ลกูค้ำรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีที่ลกูค้ำไม่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำสง่ข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ เกี่ยวกบัสถำนะของลกูค้ำ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสทิธิใช้ดุลย
พินิจเพียงฝ่ำยเดียวที่จะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัลกูค้ำ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ตำมที่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร  

*“กลุ่มธุรกิจการเงนิของ CGS-CIMB” ให้หมายความรวมถึง สมาชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมาชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd) 

สว่นท่ี 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและกำรหกับญัชี 
ลกูค้ำตกลงให้ควำมยินยอม ที่ไมอ่ำจยกเลกิเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
1.  เปิดเผยข้อมลูต่ำงๆ ของลกูค้ำให้แก่บริษัทภำยในกลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบติัตำม FATCA หน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษี

อำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลกูค้ำ ที่อยู่ เลขประจ ำตัวผู้ เสียภำษี หมำยเลขบญัชี  สถำนะ ตำมหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบติัตำม หรือผู้ ไม่ให้ควำม
ร่วมมือ) จ ำนวนเงินหรือมลูค่ำคงเหลอืในบญัชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบญัชี รำยกำรเคลือ่นไหวทำงบญัชีจ ำนวนเงิน ประเภทและมลูค่ำของผลติภณัฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ 
CGS-CIMB  ตลอดจนจ ำนวนรำยได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับควำมสมัพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจที่อำจถูกร้องขอโดยบริษัทภำยในกลุ่มธุรกิจกำรเงินข อง CGS-CIMB  หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ 
ต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ด้วย 

2.  หกัเงินจำกบญัชีของลกูค้ำ และ/หรือ เงินได้ที่ลกูค้ำได้รับจำกหรือผ่ำนกลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในจ ำนวนท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภำยใต้บงัคับของ
กฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถงึข้อตกลงใดๆ ระหว่ำงกลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรดงักลำ่ว      

3.  หำกลกูค้ำไม่ให้ข้อมลูที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะบญัชีที่ต้องรำยงำน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมลูที่จ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สำมำรถจะขอให้ยกเว้นกำรบงัคับใช้
กฎหมำยที่ห้ำมกำรรำยงำนข้อมลูได้ หรือให้ข้อมลูโดยระบเุป็น Non-Participating FFI กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสมัพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับลกูค้ำ ไม่ว่ำ
ทัง้หมดหรือบำงสว่น ตำมที่กลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

หนงัสือฉบบันีม้อบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด (CGS-CIMB) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบติัตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบบันีซ้ึ่งรวมถึงตกลง
ยินยอมให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู กำรหกับญัชีและกำรยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัข้ำพเจ้ำ เพื่อเป็นหลกัฐำนแห่งกำรนี ้จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญั 
 

                                                                                  ให้ไว้ ณ วันที่ .........................................................................                                                              
ตราประทับของนิติบุคคล 

                                                                                   
ลงชื่อ........................................................................................................................................................................................ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี 

                                                                     
                                            (.......................................................................................................................................................................................)       
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สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า 

 
วันท่ี...................................................................................... 

สญัญำนีท้ ำท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ระหว่ำง  บริษัทหลักทรัพย์  ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี  (ประเทศไทย)  จ ากัด  ต่อไปในสัญญานีจ้ะเรียกว่า  “บริษัท”      

โดยเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย ทะเบียนเลขท่ี 0105542081800 บริษัทได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ รวมทัง้ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนแหง่ใหญ่เลขท่ี 130-132 อำคำรสนิธรทำวเวอร์ 2 ชัน้ 2, 3 และอำคำรสนิธรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 ฝ่ำยหนึง่ กบั 

 

(ระบุช่ือลูกค้า)........................................................................................................................................................................ต่อไปในสัญญานีจ้ะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหน่ึง  

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงท าสัญญากันโดยมีข้อตกลงและรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

หมวด 1 ค าจ ากัดความ 

ข้อ 1. ในสญัญำนี ้ค ำว่ำ 
“ธุรกิจหลักทรัพย์” หมำยถึง กำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ตำมท่ีได้รับอนญุำตจำกกระทรวงกำรคลงั คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระรำชบญัญัติ
สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ.2546 หรือกฎหมำยเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 
“ตลาดหลักทรัพย์” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลำดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ หรือแหลง่กลำงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์อ่ืนใดทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
“ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า” หมำยถึง บริษัท ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) หรือแหล่งกลำงกำรซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอ่ืนใดทัง้ในประเทศ 
และตำ่งประเทศ 

“ส านักงาน” หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ สมำคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

“ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกัด หน่วยงำนหรือองค์กรท่ีให้บริกำรเก่ียวกับกำร
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 

“บริษัท” หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั รวมถึงผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน ผู้ รับมอบอ ำนำจหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัท 

“ลูกค้า” หมำยถึง บคุคลธรรมดำ หรือนิตบิคุคลซึง่ตกลงเปิดบญัชีใดๆ เพ่ือท ำธุรกรรมกบับริษัท รวมถึงผู้ รับมอบอ ำนำจ ตวัแทนท่ีมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนลกูค้ำ 
“การซือ้ขาย” หมำยถึง กำรซือ้ กำรขำย กำรจองซือ้หลกัทรัพย์ทัง้ในและนอกตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึง กำรซือ้ กำรขำย สนิค้ำ ตวัแปรทัง้ในและนอกตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
“บัญชี” หมำยถึง บญัชีเพ่ือท ำธุรกรรมตำมท่ีบริษัทก ำหนดให้มีขึน้ในขณะท ำสญัญำนี ้หรือบญัชีอ่ืนใดตำมท่ีบริษัท ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ส ำนกังำนจะก ำหนดให้
มีขึน้ในอนำคต โดยบริษัทตกลงยินยอมให้ลกูค้ำสำมำรถท ำธุรกรรมบญัชีหนึง่บญัชีใดหรือหลำยบญัชีรวมกนั 

“หลักทรัพย์” หมำยถึง หุ้น หุ้นกู้  หน่วยลงทนุ ตัว๋เงิน ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุ ตรำสำร
อ่ืนใดตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์ หรือส ำนกังำนก ำหนด รวมทัง้หลกัทรัพย์อ่ืนใดซึง่ซือ้ขำยได้ตำมกฎหมำย 

“หลักประกัน” หมำยถึง เงินสด หลกัทรัพย์ ทรัพย์สินเพ่ือเป็นหลกัประกันเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดตำมท่ีตลำดหลกัทรั พย์ก ำหนด หรือสินค้ำ ตวัแปร 
ทรัพย์สนิ หรือหลกัประกนัอ่ืนใดตำมท่ีตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำก ำหนด รวมทัง้หลกัประกนัอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนดด้วย 

“เงนิทดรอง” หมำยถึง เงินท่ีบริษัทจ่ำยแทนลกูค้ำเป็นคำ่ซือ้ หรือจองซือ้หลกัทรัพย์ คำ่ซือ้สนิค้ำ ตวัแปร ทรัพย์สนิ รวมถึงคำ่ธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดเก่ียวกบักำรซือ้ขำยของลกูค้ำ 
รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรตดิตำมหนีข้องลกูค้ำด้วย 

“การช าระราคา” หมำยถึง กำรช ำระคำ่ซือ้หลกัทรัพย์ คำ่ขำยหลกัทรัพย์ คำ่ธรรมเนียม คำ่บ ำเหน็จ คำ่นำยหน้ำ คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม คำ่ปรับ คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ สนิค้ำ 
ตวัแปร ทรัพย์สนิ หลกัประกนั รวมถึงคำ่ธรรมเนียมธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำ ธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
“ธุรกรรมเก่ียวกับสัญญา” หมำยถึง กำรลงนำม กำรโอน รับโอน รับมอบ สง่มอบ จ่ำย จดแจ้งกำรจ ำน ำ เพิกถอนจดแจ้งกำรจ ำน ำ กำรใช้ หรือ เพิกถอนหลกัทรัพย์เป็นประกนั ฝำก ถอน 
ยืม ให้ยืม แลกเปล่ียน แปลงสภำพ สลกัหลงั ไถ่ถอน ตรวจสอบ แก้ไข ใช้สิทธิส ำหรับหลกัทรัพย์ กำรออกใบหลกัทรัพย์ ตรำสำรทำงกำรเงิน ทรัพย์สิน หลกัประกัน เงินสด กำรเพิ่ม-ลด
วงเงิน หนงัสือ บนัทกึ ใบยืนยนัค ำสัง่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เอกสำรกำรช ำระรำคำ ใบก ำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์มอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ลกูค้ำ ตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ กรมสรรพำกร  
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมำยถึง กำรกระท ำ ขัน้ตอน วิธีกำร กำรด ำเนินงำนอ่ืนใดเก่ียวกับหลกัทรัพย์ สินค้ำ ตวัแปร ทรัพย์สิน หลกัประกัน บญัชีอ่ืนใด หรือธุรกรรมเก่ียวกับ
สญัญำ โดยบริษัท ลกูค้ำ ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ กรมสรรพำกร บริษัทคู่ข่ำย ผู้ ให้บริกำรฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดหรือหลำยฝ่ำย
รวมกัน ด ำเนินกระบวนกำรหรือวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบโทรคมนำคม เคร่ืองมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสำร 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี กำรจัดส่ง พิมพ์หรือออกเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทัง้นี ้ตำมพระรำชบญัญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเ ล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 หรือระเบียบ
กรมสรรพำกร ว่ำด้วยกำรจดัท ำ สง่มอบ และเก็บรักษำใบก ำกบัภำษีอิเลก็ทรอนิกส์และใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2555 หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

“ระบบอนิเทอร์เน็ต” หมำยถึง กำรใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองมือส่ือสำรอ่ืนใดเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระหว่ำง
บริษัท ลกูค้ำ ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ บริษัทคูข่่ำย ผู้ให้บริกำร หน่วยงำนรำชกำร เพ่ือกำรซือ้ขำย ท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำ 
ท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีกำรเข้ำใช้ช่ือผู้ ใช้บริกำร (User Name) รหสัผ่ำน (Password) รหสัส่งค ำสัง่ (Pin Code) ตำมวิธีกำรท่ีบริษัทก ำหนด หรือกำรเข้ำใช้บนจดหมำย
อิเลก็ทรอนิกส์หรืออีเมล (E-mail) ท่ีอยู่จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail Address) ข้อมลูเครือข่ำยสงัคมอ่ืนใด หรือวิธีกำรอ่ืนใดตำมประเพณีปฏิบตัใินกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 
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“ช่ือผู้ใช้บริการ” (User Name) หมำยถึง ช่ือของผู้ใช้บริกำรซึง่เป็นลกูค้ำท่ีได้รับอนญุำตให้เข้ำสูร่ะบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือกำรซือ้ขำย ท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำ 
ท ำธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ โดยช่ือผู้ใช้บริกำร (User Name) จะใช้ร่วมกบัรหสัผ่ำน (Password) รหสัสง่ค ำสัง่ (Pin Code) ตำมวิธีกำรท่ีบริษัทก ำหนด โดยลกูค้ำจะต้องเก็บรักษำ User 
Name/ Password/ Pin Code ให้เป็นควำมลบัเฉพำะตวัลกูค้ำเทำ่นัน้ 
“ดอกเบีย้” หมำยถึง จ ำนวนเงินซึง่บริษัทมีสทิธิเรียกร้องให้ลกูค้ำต้องช ำระ หรือผลตอบแทนซึง่บริษัทตกลงจ่ำยให้แก่ลกูค้ำ โดยบริษัทจะก ำหนดอตัรำดอกเบีย้และค ำนวณอตัรำดอกเบีย้
ด้วยกำรประกำศ ทัง้นี ้บริษัทมีสทิธิเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ตำมท่ีเห็นสมควรโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้ำทรำบ ส าหรับอัตราดอกเบีย้ผิดนัดตามสัญญานีบ้ริษัทมีสิทธิเรียก
จากลูกค้าในอัตราสูงสุดร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี 
“ประกาศ” หมำยถึง กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค ำสัง่ ประกำศ หนงัสือ ค ำชีแ้จง เอกสำร เว็บไซต์ (website) อีเมล ท่ีออกโดยบริษัท ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ หน่วยงำนรำชกำร 
“หน่วยงานราชการ” หมำยถึง ธนำคำรแหง่ประเทศไทย กระทรวงกำรคลงั ศำล ส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต
แหง่ชำต ิกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพำกร ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิองค์กรตำมรัฐธรรมนญู หน่วยงำนก ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนใด 
  

หมวด 2 การแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้าและการมอบอ านาจท่ัวไป 
ข้อ 2. ลกูค้ำตกลงแตง่ตัง้และมอบอ ำนำจให้บริษัทเป็นตวัแทนและ/หรือนำยหน้ำ และ/หรือผู้ รับมอบอ ำนำจของลกูค้ำเพ่ือท ำกำรซือ้ ขำย จองซือ้ ยืม ให้ยืม หลกัทรัพย์ และ/หรือ สินค้ำ 
ตวัแปร ทรัพย์สนิตำมสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ และ/หรือ กิจกำรอ่ืนใดในกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ของบริษัทซึง่ลกูค้ำเปิดบญัชีไว้กบับริษัทเพ่ือซือ้ขำยหรือท ำธุรกรรมใดๆ ตำมท่ีบริษัท 

ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำก ำหนดให้มีขึน้ในขณะท ำสญัญำนี ้หรือท่ีจะมีขึน้ในอนำคตทัง้ภำยในและภำยนอกตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ รวมทัง้
กำรซือ้ขำยในตำ่งประเทศด้วย ลกูค้ำตกลงให้สตัยำบนั และยินยอมผกูพนักำรกระท ำของบริษัทในฐำนะเป็นตวัแทนของลกูค้ำ โดยลกูค้ำตกลงจ่ำยคำ่บ ำเหน็จ คำ่นำยหน้ำ คำ่ธรรมเนียม 
คำ่ภำษี หรือคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนใดให้แก่บริษัทและให้ถือสญัญำนีเ้ป็นหนงัสือมอบอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย 

ข้อ 3. ลกูค้ำตกลงมอบอ ำนำจให้บริษัทเป็นผู้ รับมอบอ ำนำจโดยทัว่ไปและให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมสญัญำนี ้รวมถึงกำรด ำเนินกำรใดๆ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
แจ้งให้ลกูค้ำทรำบลว่งหน้ำดงัตอ่ไปนี ้

3.1  ซือ้ ขำย จองซือ้ โอน รับโอน ใช้สทิธิในหลกัทรัพย์ สนิค้ำ ตวัแปร ทรัพย์สนิทัง้ในและนอกตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้รับ ส่ง ถือครองหลกัทรัพย์ สินค้ำ ตวัแปร เงินปันผล ดอกเบีย้ 
ทรัพย์สนิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2  ช ำระเงินคำ่ซือ้ คำ่บ ำเหน็จ คำ่นำยหน้ำ คำ่ธรรมเนียม คำ่ภำษี คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนใด รวมทัง้รับเงินคำ่ขำย เงินปันผล ดอกเบีย้ เงินหรือคำ่ใช้จ่ำย
อ่ืนใดเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ สนิค้ำ ตวัแปร ทรัพย์สนิหรือธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

3.3  น ำเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ ดอกเบีย้ เงินปันผล รวมถึงเงิน ทรัพย์สนิ หลกัทรัพย์ท่ีวำงเป็นประกนัไปหกัช ำระหนีซ้ึง่ลกูค้ำเป็นหนีอ้ยู่กับบริษัทในบญัชีทกุประเภท 

3.4  ลงนำมเอกสำร ตรำสำร หนงัสือ ข้อตกลง ค ำขอ บนัทกึ หนงัสือมอบอ ำนำจ ใบมอบฉนัทะ เพ่ือท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำ กำรใช้สทิธิในหลกัทรัพย์เพ่ือเข้ำประชมุ หรือออกเสียง
ลงมตใินท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือกระท ำกำรอ่ืนใดเทำ่ท่ีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของลกูค้ำภำยใต้สญัญำนี ้

3.5  แตง่ตัง้ หรือถอดถอนตวัแทนช่วงในนำมของลกูค้ำเพ่ือกระท ำกำรใดๆ ตำมสญัญำนี ้

3.6  กรณีลกูค้ำถึงแก่ควำมตำย เป็นบคุคลไร้ควำมสำมำรถ หรือบุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือศำลมีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือชัว่ครำว ห รือเป็นบุคคลล้มละลำย ลกูค้ำ
ยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิจดักำรตำมสมควรเพ่ือจะปกปักรักษำผลประโยชน์ของลกูค้ำหรือบริษัท จนกว่ำทำยำทหรือผู้แทนของลกูค้ำอำจจะเข้ำปกปักรักษำผลประโยชน์ของ
ลกูค้ำหรือบริษัทดงักลำ่วนัน้ได้ 

3.7 ลกูค้ำยินยอมให้บริษัทระงบักำรท ำธุรกรรมใดๆ ของลกูค้ำ หรือปิดบญัชี หรือลดวงเงินบญัชีหนึง่บญัชีใดหรือทกุบญัชีเป็นกำรชัว่ครำว หรือถำวร หำกบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
ลกูค้ำไม่มีกำรท ำธุรกรรม ไม่มีรำยกำรเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน ไม่มีทรัพย์สินในบญัชี ลกูค้ำไม่ให้ข้อมูลตำมท่ีบริษัทก ำหนด ลกูค้ำกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั 
ประกำศ ค ำสัง่ ระเบียบ ของส ำนกังำน ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ หน่วยงำนรำชกำร หรือ ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัอนัสมควรว่ำธุรกรรมใดเก่ียวข้องหรือ
อำจเก่ียวข้องกบักำรกระท ำควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินหรือในกรณีอ่ืนใดตำมท่ีบริษัทเหน็สมควร 

 
หมวด 3 การซือ้ขาย และ/หรือ ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 4. ลกูค้ำอำจมีค ำสัง่ด้วยวำจำต่อหน้ำหรือผ่ำนโทรศพัท์ โทรศพัท์มือถือ หรือมีค ำสัง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือผ่ำนโทรสำร คอมพิวเตอร์ เคร่ื องมือสื่อสำร เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
อีเมล หรือวิธีกำรอ่ืนใดตำมท่ีบริษัทก ำหนด หรือตำมประเพณีปฏิบตัใินตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ เม่ือบริษัทได้รับทรำบค ำสัง่โดยชดัเจนปรำศจำกข้อสงสยัแล้วให้ถือ
ว่ำเป็นค ำสัง่โดยชอบของลกูค้ำ และลกูค้ำตกลงยอมรับผลค ำสัง่ดงักลำ่วเสมือนว่ำลกูค้ำได้กระท ำกำรด้วยตนเองทกุประกำร 
บริษัทตกลงยืนยนัค ำสัง่ของลกูค้ำส ำหรับกำรซือ้ขำย และ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำ โดยแจ้งให้ลกูค้ำทรำบตำมวิธีกำรท่ีบริษัทก ำหนด ลกูค้ำตกลงยอมรับว่ำรำยกำรท่ีปรำกฏ
ตำมเอกสำรหรือฐำนข้อมูลซึ่งเป็นรูปแบบของบริษัทนัน้ เป็นหลกัฐำนท่ีถูกต้องสมบูรณ์และผูกพนัลกูค้ำถึงแม้ลกูค้ำจะไม่ได้ลงลำยมือช่ือก็ตำม  ทัง้นี ้หำกบริษัทไม่มีกำรแจ้งให้แก้ไข
รำยกำรใดๆ ให้ถือว่ำรำยกำรท่ีปรำกฏดงักลำ่วนัน้ถกูต้องและบริษัทมีสทิธิเรียกร้องให้ลกูค้ำรับผิดชอบรำยกำรท่ีปรำกฏดงักล่ำวนัน้ทกุประกำร ในกรณีลูกค้าพบว่ารายการท่ีปรากฏ
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันท าการรุ่งขึน้ถัดจากวันท่ีบริษัทออกรายการดังกล่าวนัน้ 
ข้อ 5. กำรสัง่ซือ้ขำยตำมสญัญำนีเ้ป็นกำรสัง่ตำมช่ือ ประเภท ชนิด จ ำนวน รำคำของหลกัทรัพย์ สนิค้ำ ตวัแปร ทรัพย์สนิเทำ่นัน้ โดยไม่เฉพำะเจำะจงว่ำจะเป็นกำรซือ้จำกหรือขำยให้แก่
ผู้ใด หรือผู้ใดเป็นผู้ซือ้หรือขำย หรือมีลกัษณะเฉพำะอย่ำงใด ในกรณีท่ีบริษัทจะต้องรับ สง่มอบให้แก่ผู้ซือ้ ผู้ขำย หรือลกูค้ำก็ให้ใช้ตำมช่ือ ประเภท ชนิด จ ำนวน รำคำเดียวกันและเท่ำกัน
แทนกนัได้ ลกูค้ำยอมรับว่ำกำรซือ้ขำยดงักลำ่วอำจเป็นกำรซือ้ขำยระหว่ำงลกูค้ำกบับริษัท หรือในฐำนะท่ีบริษัทเป็นตวัแทนของบคุคลอ่ืนก็ได้ 
 
 

 
สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า 
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สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า 

 
ข้อ 6. ค ำสัง่ซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำของลกูค้ำให้มีผลผกูพนันบัแตเ่วลำท่ีลกูค้ำได้ออกหรือถือว่ำได้ออกค ำสัง่เช่นว่ำนัน้ หำกบริษัทไม่สำมำรถซือ้ขำยและ/หรือกำร
ท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำตำมค ำสัง่ของลกูค้ำได้ทัง้หมดหรือบำงส่วน ลกูค้ำยอมรับว่ำค ำสัง่เฉพำะส่วนท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นอนัยกเลิกเม่ือสิน้สดุเวลำท ำกำรปกติของตลำด
หลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแล้วแตก่รณี บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ ตอ่ลกูค้ำ ทัง้นี ้กำรยกเลกิ หรือเปล่ียนแปลงค ำสัง่ซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับ
สญัญำดงักลำ่ว ลกูค้ำจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบทนัที และให้มีผลสมบรูณ์เม่ือได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทแล้วเทำ่นัน้ 
ข้อ 7. ลกูค้ำยอมรับว่ำบริษัทไม่มีควำมผกูพนัท่ีจะต้องรับค ำสัง่ของลกูค้ำเสมอไป และบริษัทไม่จ ำเป็นต้องแสดงเหตผุลให้ลกูค้ำทรำบ หำกบริษัทไม่สำมำรถท ำตำมค ำสัง่ของลกูค้ำไม่ว่ำ
ทัง้หมดหรือบำงสว่น บริษัทไม่จ ำเป็นต้องรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำแตป่ระกำรใด  
ลกูค้ำยอมรับว่ำค ำสัง่ซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำไม่ว่ำครัง้ใด รำยกำรใด เป็นกำรตดัสนิใจของลกูค้ำทัง้สิน้อีกทัง้ข้อมลู ข่ำวสำร ค ำแนะน ำจำกพนกังำนของบริษัทไม่
เป็นกำรผกูพนัให้บริษัทต้องรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ 
 

หมวด 4 การซือ้ขาย และ/หรือ ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อ 8. กำรซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลกูค้ำตกลงปฏิบัติตำมระเบียบ วิธีกำรท่ีบริษัท
ก ำหนดทกุประกำร รวมทัง้กำรแก้ไขเพิ่มเตมิในอนำคตด้วย 
กำรซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำ รวมทัง้กำรตรวจสอบข้อมูล กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใดๆ ท่ีบริษัทมีไว้ให้บริกำรนัน้ ลกูค้ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ต่อเม่ือได้รับ
อนุญำตจำกบริษัทเรียบร้อยแล้วภำยใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทก ำหนด  กำรใช้บริกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลูกค้ำจะต้องด ำเนินกำรบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองมือสื่อสำร เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดของลกูค้ำผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของลูกค้ำเข้ำสู่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของบริ ษัท ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ บริษัทคูข่่ำย ผู้ให้บริกำร หรือหน่วยงำนรำชกำรแล้วแตก่รณี 
ในกรณีท่ีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือสื่อสำร เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบหรือเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบกำรติดต่อสื่อสำรอ่ืน ใด รวมทัง้ระบบกระแสไฟฟ้ำ หำกเกิดเหตขุดัข้อง 
ช ำรุด เสียหำย หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ไม่ว่ำด้วยสำเหตใุดๆ ก็ตำม รวมทัง้เหตสุดุวิสยั ซึง่เป็นเหตทุ ำให้ลกูค้ำไม่สำมำรถท ำกำรซือ้ขำยและ/หรือท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำในขณะใด
ขณะหนึง่ ลกูค้ำสำมำรถตดิตอ่บริษัทเพ่ือขอท ำกำรซือ้ขำย และ/หรือท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำตำมวิธีกำรอ่ืนท่ีบริษัทก ำหนด 
ข้อ 9. กำรซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลกูค้ำจะได้รับช่ือผู้ ใช้บริกำร (Username) รหสัผ่ำน (Password) รหสัส่ง
ค ำสัง่ (Pin Code) หรือรหสัอ่ืนใดตำมวิธีกำรท่ีบริษัทก ำหนด ทัง้นี ้ลกูค้ำสำมำรถเปล่ียนแปลง Password / Pin Code เพ่ือให้เป็นรหสัลบัเฉพำะสว่นตวัของลกูค้ำได้ด้วยตนเอง และลกูค้ำ
ตกลงยอมรับ Password / Pin Code ท่ีเปล่ียนแปลงดงักลำ่วด้วย 
ในกรณี Username/ Password / Pin Code หรือรหสัอ่ืนใดถกูบคุคลอ่ืนใดน ำไปใช้ หรือถกูท ำลำย หรือลกูค้ำลืม Username/ Password / Pin Code หรือรหสัอ่ืนใดก็ตำม ลกูค้ำจะต้อง
รับผิดชอบตอ่กำรกระท ำดงักลำ่วทัง้สิน้ ทัง้นี ้ลกูค้ำจะต้องด ำเนินกำรแจ้งเป็นหนงัสือถึงบริษัทเพ่ือขอระงบักำรใช้บริกำรโดยทนัที หำกลกูค้ำเพิกเฉยและมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ไม่ว่ำเป็น
ควำมเสียหำยของลกูค้ำเอง หรือบริษัทอำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเพิกเฉยดงักลำ่ว ลกูค้ำตกลงรับผิดชอบชดใช้คำ่เสียหำยให้แก่บริษัทหรือบคุคลภำยนอกแตเ่พียงฝ่ำยเดียว 
ข้อ 10. กำรซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ถ้ำด ำเนินกำรโดยใช้ Username /Password / Pin Code หรือรหสัอ่ืนใด
ตำมวิธีกำรท่ีบริษัทก ำหนดให้ถือว่ำเป็นธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ตำมกฎหมำยมีผลผกูพนัลกูค้ำ โดยลกูค้ำจะไม่อ้ำงเหตอ่ืุนใดเพ่ือปฏิเสธควำมรับผิดตอ่บริษัททัง้สิน้ 
ลกูค้ำขอรับรองว่ำ ลกูค้ำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัระเบียบ วิธีกำร ประเพณีปฏิบตัเิก่ียวกบักำรซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมท่ีบริษัท ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ บริษัทคูข่่ำยหรือผู้ให้บริกำรก ำหนด ลกูค้ำรับทรำบเก่ียวกบัควำมเสี่ยงท่ีอำจ
เกิดขึน้ของระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลำ่วคือ กำรสญูหำยของข้อมลู กำรสง่ผ่ำนข้อมลู กำรสง่หรือกำรรับข้อมลูท่ีอำจมีควำมล่ำช้ำ กำรท่ีไม่สำมำรถรับ-ส่งข้อมูลได้ 
กำรน ำ Username /Password / Pin Code หรือรหสัอ่ืนใดไปใช้โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกลกูค้ำ กำรถกูลกัลอบใช้ข้อมลูโดยบคุคลอ่ืน เหตขุดัข้องทำงเทคนิค ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำก
เหตสุดุวิสยั หรือกรณีอ่ืนใดก็ตำม ลกูค้ำรับทรำบว่ำบริษัทไม่สำมำรถป้องกนัควำมเสี่ยงดงักลำ่วได้ หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึน้บริษัทไม่จ ำเป็นต้องรับผิดชอบแตอ่ย่ำงใด ทัง้นี ้ลกูค้ำตกลง
จะไม่เรียกร้องคำ่เสียหำยจำกบริษัท เว้นแต่ควำมเสียหำยดงักล่ำวเกิดจำกกำรกระท ำ งดเว้น จงใจ หรือประมำทเลินเล่อของบริษัท หรือพนกังำนบริษัท  หรือควำมผิดพลำดของข้อมูล
บริษัทซึง่ลกูค้ำจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยทนัที 
ข้อ 11. ลกูค้ำตกลงยินยอมช ำระคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่บริกำร กำรซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมอตัรำท่ีบริษัท
ก ำหนดในขณะท ำสญัญำนีห้รือท่ีจะมีขึน้ในอนำคต  
ข้อ 12. ลูกค้าทราบถงึประกาศ ข้อบังคับ ค าส่ัง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า เก่ียวกับการส่งค าส่ังซือ้ขายท่ีมีลักษณะไม่

เหมาะสม เช่น การลัดคิว การปิดบังค าส่ังของผู้อ่ืน การใส่-ถอนค าส่ัง การจับคู่กันเอง (Wash Sale) การชีน้ าราคา เป็นต้น หากบริษัทพบการส่งค าส่ังท่ีมีลักษณะไม่
เหมาะสมลูกค้ายินยอมให้บริษัทระงับ หรือยกเลิกค าส่ังดังกล่าวทันที และยินยอมให้บริษัทยกเลิกบริการการซือ้ขาย และ/หรือการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าทันที  
บริษัทมีสทิธิท่ีจะยืนยนัค ำสัง่กำรซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท เพ่ือให้ลกูค้ำรับทรำบผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของลกูค้ำได้เช่นเดียวกนั โดยให้ถือว่ำลกูค้ำรับทรำบผลกำรยืนยนัค ำสัง่ดงักลำ่วจำกบริษัทโดยชอบแล้ว 
บริษัทมีสทิธิยกเลกิกำรซือ้ขำยและ/หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวรโดยบริษัทไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้ำ
ทรำบ หำกลกูค้ำประสงค์จะแจ้งยกเลกิวิธีกำรซือ้ขำย หรือกำรใช้บริกำรกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลกูค้ำจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือถึง
บริษัทให้ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) วนั เพ่ือให้บริษัทยกเลกิตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด 
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หมวด 5 วงเงนิ การช าระราคา ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม และการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ข้อ 13. บริษัทตกลงก ำหนดวงเงินเพ่ือกำรซือ้ขำย หรือบญัชีทกุประเภทให้แก่ลกูค้ำ บริษัทมีสทิธิพิจำรณำเพิ่ม ลด ระงบัวงเงินตำมท่ีเหน็สมควร โดยลกูค้ำตกลงยอมรับกำรเพิ่ม ลด ระงบั
วงเงินดงักลำ่วโดยจะไม่โต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้และให้มีผลผกูพนัลกูค้ำทนัที บริษัทมีสทิธิแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีกำรเก่ียวกบักำรอนมุตัวิงเงิน กำรวำงหลกัประกัน กำร
ค ำนวณมลูคำ่หลกัประกนัเป็นครำวๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ หรือส ำนกังำนก ำหนด โดยบริษัทไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้ำทรำบ 
กำรซือ้ขำยบญัชีบำงประเภท บริษัทอำจก ำหนดให้ลกูค้ำน ำเงินสดมำเป็นหลกัประกนั โดยลกูค้ำต้องสง่มอบเงินสดให้แก่บริษัทก่อนเวลำสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยในแตล่ะครำวตำมวิ ธีกำรท่ีบริษัท 
ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ หรือส ำนกังำนก ำหนด 
ข้อ 14. ในกรณีท่ีลกูค้ำซือ้ขำยบญัชีใดเกินกว่ำวงเงินท่ีบริษัทอนมุตั ิลกูค้ำตกลงยอมรับผิดชอบรำยกำรซือ้ขำยหรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำดงักล่ำวทกุประกำรและจะไม่อ้ำงเป็น
เหตเุพ่ือปฏิเสธควำมรับผิดชอบ หรือเรียกร้องคำ่เสียหำยกบับริษัท 

ในกรณีท่ีบริษัทออกเงินทดรองจ่ำย หรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่ลกูค้ำไปก่อนแล้ว ลกูค้ำตกลงรับผิดชอบช ำระเงิน หรือทรัพย์สนิอ่ืนใดคืนให้แก่บริษัทพร้อมทัง้ดอกเบีย้ตำมท่ีบริษัทก ำหนดทกุ
ประกำร 
ข้อ 15. ลกูค้ำยินยอมให้บริษัทเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียม คำ่นำยหน้ำจำกกำรเป็นตวัแทนนำยหน้ำตำมอตัรำท่ีบริษัทก ำหนด โดยลูกค้ำตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหน้ำ ตำมรำยกำรท่ี
ปรำกฏในใบยืนยนัค ำสัง่ซือ้ขำย เอกสำรช ำระรำคำ ใบก ำกับภำษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี ้หรือเอกสำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็นรูปแบบของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอตัรำ
คำ่ธรรมเนียม คำ่นำยหน้ำตำมอตัรำท่ีตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำก ำหนด 
ในกรณีท่ีลูกค้าซือ้หลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องช าระราคาหลักทรัพย์ตามท่ีบริษัทก าหนด หากลูกค้าไม่ช าระราคาหลักทรัพย์ หรือช าระไม่ครบถ้วน ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใช้
สิทธิบังคับขายหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าส่ังให้บริษัทซือ้ โดยบริษัทไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบ ทัง้นี ้บริษัทจะน าเงินจากการบังคับขายหลักทรัพย์มาหักช าระราคา
หลักทรัพย์พร้อมด้วยดอกเบีย้ผิดนัดตามอัตราท่ีบริษัทก าหนด นับแต่วันครบก าหนดช าระราคาหลักทรัพย์จนกว่าลูกค้าจะช าระเสร็จสิน้ 
ข้อ 16. หากลูกค้าไม่ช าระราคาหลักทรัพย์ หรือช าระราคาหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน หรือมีภาระหนีค้้างช าระไม่ว่าสาเหตุอ่ืนใด หรือบัญชีใดๆ ก็ตามให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี ้
บริษัท ลูกค้าตกลงช าระหนีใ้ห้แก่บริษัททันที โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทคดิดอกเบีย้ผิดนัดตามอัตราท่ีบริษัทก าหนด นับแต่วันครบก าหนดช าระหนีจ้นกว่าลูกค้าจะช าระ
เสร็จสิน้ 
ในกรณีท่ีลูกค้าเป็นหนีบ้ริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทน าหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักประกัน รวมทัง้สิทธิอ่ืนใดของลูกค้าซ่ึงอยู่ในความครอบครอง หรืออ านาจส่ังการ
ของบริษัทน าออกขาย บังคับขาย หรือหักช าระหนีต้ามวิธีการท่ีบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้ภาระหนี ้ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ผิดนัด ค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ดังกล่าวให้แก่บริษัทจนครบถ้วน 
ข้อ 17. เม่ือลูกค้าขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือยินยอมให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ ส าหรับการส่งมอบให้แก่ผู้
ซือ้ ทัง้นี ้ลูกค้ายินยอมรับผิดชดใช้ราคาหลักทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ทุกประการ 
ในกรณีท่ีลกูค้ำขำยหลกัทรัพย์ ลกูค้ำตกลงให้บริษัทน ำเงินท่ีได้จำกกำรขำยหลกัทรัพย์ไปหกัช ำระรำคำหลกัทรัพย์เป็นล ำดบัแรกจำกนัน้จึงน ำไปหกัภำระหนีส้ินอ่ืนใดท่ีลกูค้ำค้ำงช ำระกับ
บริษัทจนครบถ้วน หำกมีเงินเหลือบริษัทจะคืนเงินให้แก่ลกูค้ำตำมวิธีกำรท่ีบริษัทก ำหนด  
ข้อ 18. ในกรณีลกูค้ำขอให้บริษัทสง่มอบหลกัทรัพย์ ลงช่ือในหลกัทรัพย์ ออกใบหลกัทรัพย์ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะด ำเนินกำรต่อเม่ือลกูค้ำด ำเนินกำรช ำระรำคำหลกัทรัพย์
รำยกำรนัน้ๆ หรือปฏิบตักิำรช ำระหนีใ้ดๆ ให้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 19. กำรขอใช้สทิธิจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ หลกัทรัพย์เพิ่มทนุ กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ กำรเสนอซือ้หลกัทรัพย์คืน เป็นหน้ำท่ีของลกูค้ำท่ีจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไข และวิธีกำรท่ี
ก ำหนดตำมหนงัสือชีช้วนหรือเอกสำรที่เก่ียวข้อง หำกเกิดควำมเสียหำยลกูค้ำตกลงว่ำจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบทัง้สิน้  และลกูค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทน ำหลกัทรัพย์ท่ีใช้
สทิธิจองซือ้เป็นหลกัประกนัตำมสญัญำนีด้้วย 
 

หมวด 6 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

ข้อ 20. ทรัพย์สิน หลักประกัน หลักทรัพย์ของลูกค้าตามสัญญานี ้บริษัทมีสิทธิด าเนินการ ดังนี ้
20.1 ยึดถือไว้เพื่อเป็นประกันบรรดาหนีส้ินใดๆ ท่ีลูกค้ามีอยู่กับบริษัททุกบัญชีโดยบริษัทไม่จ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญานีแ้ต่ประการใด 
20.2 ขาย บังคับขาย หรือด าเนินการใดๆ เพื่อน าเงนิหักช าระบรรดาหนีส้ินใดๆ ท่ีลูกค้ามีอยู่กับบริษัททุกบัญชี 
20.3 ท าธุรกรรมเก่ียวกับสัญญาตามสัญญานี ้
20.4 ยึดหน่วงไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับช าระบรรดาหนีส้ินใดๆ จากลูกค้าครบถ้วน 
20.5 น าเงนิปันผล ดอกเบีย้ หักช าระบรรดาหนีส้ินใดๆ ท่ีลูกค้ามีอยู่กับบริษัท 
20.6 ระงับการจ่ายเงนิจากการขายหลักทรัพย์ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีลูกค้ามีสิทธิจะได้รับเงนินัน้ 
20.7 ปรับแก้ไขจ านวนเงนิรับ-โอนระบบการหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัต ิ(ATS) ให้ถูกต้องตามหลักฐานใบรับฝากเงนิ หักเงนิบัญชีเงนิฝากธนาคารในระบบการหักบัญชี  
       เงนิฝากอัตโนมัต ิ(ATS) เพื่อช าระบรรดาหนีส้ินใดๆ ทุกบัญชีซ่ึงลูกค้าค้างช าระกับบริษัท 

ลูกค้าขอรับรองว่าบรรดาทรัพย์สิน หลักประกัน หลักทรัพย์ตามสัญญานี ้ลูกค้ามีกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์และปลอดจากภาระผูกพันอ่ืนใด โดยบริษัทมีสิทธิยึดหน่วง  หรือ
มีบุริมสิทธิจ าน าเหนือทรัพย์สิน หลักประกัน หลักทรัพย์ ตลอดจนมีสิทธิได้รับช าระหนีก่้อนเจ้าหนีร้ายอ่ืน 
ข้อ 21. ทรัพย์สนิ หลกัประกนั หลกัทรัพย์ตำมสญัญำนี ้ลกูค้ำตกลงยินยอมให้เป็นสทิธิของบริษัทท่ีจะด ำเนินกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำ และลกูค้ำตกลงยินยอมมอบอ ำนำจให้บริษัท
ด ำเนินกำรแทนลกูค้ำ หรือยินยอมให้บริษัทเป็นตวัแทนอีกฝ่ำยหนึ่ง เพ่ือท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ของสญัญำนี ้รวมทัง้ตำมระเบียบ วิธีกำร หรือประเพณี
ปฏิบตัขิองบริษัท ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ก ำหนด 
 

 
สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า 
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ข้อ 22. ลกูค้ำตกลงจดัหำทรัพย์สิน หลกัประกัน หลกัทรัพย์มอบให้บริษัทยึดถือไว้ หรือใช้เป็นหลกัประกันตำมระเบียบ วิธีกำร หรือประเพณีปฏิบตัิของบริษัท ตลำดหลกัทรัพย์ ตลำด
สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ก ำหนด 
ข้อ 23. ลกูค้ำยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ ผู้ รับโอน ผู้ โอน ผู้ครอบครองซึง่ทรัพย์สิน หลกัประกัน หลกัทรัพย์ ในนำมบริษัทหรือในนำมลกูค้ำจนกว่ำบริษัทจะส่งมอบทรัพย์สิน 
หลกัประกนั หลกัทรัพย์ หรือบรรดำเอกสำรสทิธิอ่ืนใดให้แก่ลกูค้ำ 
ข้อ 24. กำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำ หำกลกูค้ำต้องกำรโอน/ถอนเงินเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ บริษัทจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัเวลำในขณะท ำกำรโอน/ ถอนเงินให้แก่ลกูค้ำ หรื อ
เง่ือนไขท่ีตกลงกัน หรือประเพณีปฏิบัติตำมธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง ลกูค้ำตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรแลกเปลี่ ยนเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวของสถำบัน
กำรเงินภำยในประเทศตำมพระรำชบญัญตัคิวบคมุกำรแลกเปล่ียนเงิน  
ข้อ 25. ลูกค้ารับทราบวธีิปฏิบัตสิ าหรับการฝาก หรือถอนทรัพย์สิน รวมทัง้สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย ดังนี ้

25.1 ในกรณีท่ีลูกค้าฝากเงนิ บริษัทอาจน าเงนิไปฝากไว้กับสถาบันการเงนิซึ่งมีความสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
       บริษัทร่วม หรือบริษัทอาจน าไปลงทุนในลักษณะอ่ืนตามท่ีบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ส านักงาน ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ก าหนด  
       ทัง้นี ้ลูกค้าตกลงยอมรับและเข้าใจว่า หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงนิ บรรดาเงนิท่ีบริษัทเก็บรักษาไว้ดังกล่าวนัน้จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความ 
       คุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ หรือสถาบันประกันเงนิฝากแต่อย่างใด 
25.2 ในกรณีลูกค้าฝากเช็ค หรือส่งมอบตราสารใดๆ หรือโอนเงนิจากสถาบันการเงนิอ่ืนมาท่ีบัญชีเงนิฝากของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทได้รับเงนิดังกล่าวนัน้เม่ือบริษัท 
       สามารถเรียกเก็บเงนิได้ หรือตรวจสอบการโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
25.3 บริษัทจะเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้าในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ตามท่ีศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ก าหนด  
25.4 ลูกค้าตกลงให้ถือว่าหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินของลูกค้าท่ีบริษัทเก็บรักษาไว้เอง หรือเก็บรักษาไว้ท่ีตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า     
       ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ สถาบันการเงนิอ่ืนใดให้ถือว่าบริษัทเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและมีสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย 
25.5 กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหาย หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากความประมาท หรือละเลยการปฏิบัตหิน้าท่ีของบริษัทโดยชัดแจ้ง บริษัทตกลงจะรับผิดชอบความ 
       เสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า เฉพาะส่วนท่ีเกิดจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบัตหิน้าท่ีของบริษัทอย่างเตม็จ านวน 
25.6 บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือเงนิอ่ืนใดจากการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าทุกบัญชี และลูกค้ายินยอมช าระค่าธรรมเนียม หรือเงนิอ่ืนใดตามท่ี 
       บริษัทก าหนด 
25.7 บริษัทตกลงรายงานสถานะทรัพย์สินของลูกค้า หรือจัดส่งข้อมูลใดๆ ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ หรือ 
       ส านักงานก าหนด 
 

หมวด 7 ข้อตกลงอ่ืนๆ 
ข้อ 26. ลกูค้ำยินยอมให้บริษัทเป็นสมำชิกตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ส ำนกังำน ศนูย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ทัง้
ในประเทศและตำ่งประเทศโดยตกลงยอมรับและยินยอมปฏิบตัติำมท่ีก ำหนดไว้ทกุประกำร  
ข้อ 27. บริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลกูค้ำรับผิดชอบบรรดำควำมเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินอ่ืนใดซึ่งเกิดจำกกำรกระท ำ กำรงดเว้น กำรฝ่ ำฝืน กำรเพิกเฉย กำรไม่ปฏิบตัิตำม
ประเพณีปฏิบตัใินธุรกิจหลกัทรัพย์ของลกูค้ำหรือตวัแทนตำมสญัญำนี ้
บริษัทมีสทิธิระงบักำรซือ้ขำย เรียกให้คืนเงิน บอกเลกิกำรเป็นตวัแทนนำยหน้ำ ปิดบญัชีใดๆ จ ำกัดกำรซือ้ขำย ด ำเนินกำรอ่ืนใดเก่ียวกับกำรซือ้ขำยของลกูค้ำ หรือระงบัด ำเนินกำรใดๆ 
ของบริษัท หรือปฏิบตัิตำมประกำศหรือค ำสัง่ของหน่วยงำนรำชกำรโดยไม่จ ำเป็นต้องบอกกล่ำวหรือได้รับควำมยินยอมจำกลกูค้ำ รวมทัง้บริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ี
เกิดขึน้แก่ลกูค้ำ เว้นแตบ่ริษัทหรือพนกังำนของบริษัทกระท ำด้วยควำมประมำทเลนิเลอ่ 
ข้อ 28. หากลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี ้บริษัทจะถือว่าลูกค้าตกเป็นฝ่ายผิดสัญญานี ้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ลูกค้าช าระหนี ้
ทัง้หมดโดยพลัน กล่าวคือ 

28.1 ลูกค้าไม่ช าระราคาหลักทรัพย์ทัง้หมดหรือบางส่วน เพกิเฉยไม่วางหลักประกัน หรือทรัพย์สินตามท่ีบริษัทก าหนด 
28.2 ลูกค้าซ่อนเร้น จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินทัง้หมด หรือบางส่วน หรือกระท าการด้วยตนเอง หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนกระท า หรือไม่ได้เข้าขัดขวาง   
       ตามปกตวิสัิยท่ีจะกระท าได้ โดยการกระท าดังกล่าวของลูกค้าอาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย 
28.3 ลูกค้าถงึแก่ความตาย ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ ถูกศาลส่ังพทัิกษ์ทรัพย์ ล้มละลาย ฟ้ืนฟูกิจการ ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินทัง้หมด  
       หรือบางส่วนโดยหน่วยงานราชการ  
28.4 ลูกค้าละเว้น เพกิเฉย หรือไม่ยอมปฏิบัตติามสัญญานี ้ผิดนัดช าระหนี ้หรือมีภาระหนีค้้างช าระกับบริษัทไม่ว่าบัญชีใดๆ 
28.5 ลูกค้าแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความเทจ็ต่อบริษัท หรือตอบค าถามซ่ึงไม่ตรงกับความเป็นจริงในขณะท าสัญญานี ้หรือในระหว่างเวลาใดๆ หากบริษัทขอ 
       ข้อมูลแต่ลูกค้าเพกิเฉยหรือปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีร้องขอ 
28.6 ลูกค้าท าการซือ้ขายในลักษณะท่ีผิดไปจากสภาพปกต ิเช่น ส่งค าส่ังซือ้ขายในลักษณะท่ีไม่เหมาะสม รวมทัง้กระท าการใดๆ โดยจงใจหรือเจตนา 
       ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิด ฝ่าฝืน ละเมดิ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขาย 
       ล่วงหน้า ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ ส านักงาน หน่วยงานราชการ 
28.7 ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ ส านักงาน หน่วยงานราชการ มีค าส่ังให้ระงับการท าธุรกรรมเป็นการ 
       ช่ัวคราวหรือถาวร หรือท าการกล่าวโทษ ตักเตือน ลงโทษลูกค้า 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญานี ้หรือพจิารณาเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีเหน็สมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
 
 

 
สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า 
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ข้อ 29. เม่ือสัญญานีส้ิน้สุดลง บริษัทจะด าเนินการหักทอนบัญชีทันที หากลูกค้ามีภาระหนีค้้างช าระกับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทน าหลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หรือ
หลักประกันของลูกค้าท่ีอยู่ในความครอบครองของบริษัท ไปหักช าระหนีท่ี้ค้างช าระตามวิธีการท่ีบริษัทเห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทัง้นี ้บริษัทจะ
ด าเนินการหักดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้ก่อน หากมีเงินเหลือบริษัทจะน าไปหักเงินต้น ค่าซือ้ขายหลักทรัพย์ เงินทดรองจ่าย 
หรือเงนิอ่ืนใดเป็นล าดับถัดไป เม่ือหักทอนบัญชีทัง้หมดแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังคงมีภาระหนีค้้างช าระอยู่กับบริษัท ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้บรรดาหนีใ้ห้แก่บริษัทจน
ครบถ้วน พร้อมทัง้ให้บริษัทคดิดอกเบีย้ผิดนัดตามอัตราท่ีบริษัทก าหนด นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าลูกค้าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ 
ข้อ 30. ในกรณีท่ีลูกค้ามีภาระหนีค้้างช าระกับบริษัท ลูกค้ายินยอมให้บริษัทท าการหักกลบลบหนีกั้บบรรดาหลักทรัพย์ สินค้า ตัวแปร ทรัพย์สิน หลักประกันของลูกค้าท่ี
อยู่ในความครอบครองของบริษัททุกบัญชี หรือธุรกรรมเก่ียวกับสัญญาท่ีเก่ียวข้องเพื่อชดใช้บรรดาหนีส้ินให้แก่บริษัทจนครบถ้วนตามท่ีบริษัทเห็นสมควรโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ  
ข้อ 31. บริษัทอำจผ่อนผนัเป็นกำรเฉพำะครำว หรือเฉพำะรำยแก่ลกูค้ำเพ่ือให้แก้ไขข้อบกพร่อง กำรผิดนดั กำรผิดสญัญำ หรือกรณีอ่ืนใดตำมท่ีบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้ลกูค้ำยอมรับว่ำ
บริษัทยงัคงมีสทิธิโดยสมบรูณ์ในกำรเรียกร้องให้ลกูค้ำต้องรับผิดชดใช้ควำมเสียหำย หรือให้ช ำระหนีท้ัง้หมดทนัที โดยลกูค้ำตกลงว่ำจะไม่อ้ำงเหตแุห่งกำรผ่อนผนัของบริษัทเพ่ือปฏิเสธ
ควำมรับผิดชอบใดๆ ตอ่บริษัททัง้สิน้ 
ข้อ 32. กำรท่ีบริษัทยงัไม่ได้ใช้สทิธิ อ ำนำจ หรือเอกสทิธิใดๆ ไม่ว่ำครัง้ใดๆ หรือบริษัทมีกำรใช้สทิธิ อ ำนำจ หรือเอกสทิธิใดๆ เพียงครัง้เดียวหรือบำงสว่นตำมสญัญำนี ้จะไม่ถือว่ำเป็นกำร
ลบล้ำง สละสทิธิ อ ำนำจ หรือเอกสทิธิใดๆ ของบริษัทท่ีมีอยู่ตำมสญัญำนีแ้ตป่ระกำรใด 

ข้อ 33. ลกูค้ำยอมรับว่ำได้อ่ำนและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รับทรำบ ประกำศ ค ำสัง่ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ตำมประกำศหรือหน่วยงำนรำชกำร  รวมทัง้แบบค ำขอเปิดบญัชีและ 
เอกสำรหลกัฐำนประกอบอ่ืนใด ค ำชีแ้จง เอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยง เป็นอย่ำงดีแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ให้ถือว่ำมีผลผูกพนัลกูค้ำโดยทนัที เว้นแต่บริษัทจะ
ประกำศเป็นอย่ำงอ่ืนซึง่ลกูค้ำตกลงปฏิบตัติำมโดยเคร่งครัด ทัง้นี ้ลกูค้ำตกลงให้ถือว่ำเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำนีด้้วย 
ข้อ 34. ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่ามีความรู้ ความเข้าใจความเส่ียงเก่ียวกับการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมทัง้ความเส่ียงเก่ียวกับการ
ลงทุน การท าธุรกรรมเก่ียวกับสัญญา ลูกค้าตกลงว่าจะใช้ความรู้ ความเข้าใจ และใช้วิจารณญาณด้วยความระมัดระวังรอบคอบอย่างดีท่ีสุด ทัง้นี ้ลูกค้ายอมรับผลแห่ง
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ทุกประการ 
ข้อ 35. ลกูค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทโอน สทิธิ หน้ำท่ี ควำมรับผิด ผลประโยชน์ ทรัพย์สนิ หลกัประกนัตำมสญัญำนีห้รือบญัชีท่ีเก่ียวข้องให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนใดก็ได้ โดยบริษัท
ตกลงบอกกลำ่วเป็นหนงัสือให้ลกูค้ำทรำบ 
ข้อ 36. หำกปรำกฏว่ำข้อควำมใดในสญัญำนี ้รวมทัง้บรรดำเอกสำรท่ีเก่ียวข้องตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ คู่สญัญำตกลงให้ถือว่ำข้อควำมท่ี
เหลืออยู่ยงัคงสมบรูณ์มีผลผกูพนัและใช้บงัคบักบัคูส่ญัญำได้ตอ่ไป 
ข้อ 37. เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยัง้การกระท าอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุน หรือธุรกรรมอ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม ลูกค้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี ้

37.1 ลูกค้ายินยอมท่ีจะแจ้งและจัดหาข้อมูล จัดท าค าชีแ้จงเพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขาย  
       ล่วงหน้า ส านักงาน ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ เม่ือได้รับการร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด กล่าวคือ 

 (ก) ข้อมูลท่ีสามารถระบุความมีตัวตนท่ีแท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอด 
 (ข) วัตถุประสงค์ในการซือ้ขายของลูกค้า 
 (ค) ข้อมูลเก่ียวกับการซือ้ขายของลูกค้า 

(ง) ในกรณีท่ีลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการส่ังซือ้ขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายราย หรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) ลูกค้ายินยอมท่ีจะแจ้ง 
จัดหา และจัดท าค าชีแ้จงเก่ียวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอ่ืนนัน้ทุกรายและทุกทอด ทัง้นี ้เฉพาะท่ีลูกค้ารู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็น
ผู้ด าเนินการเช่นนัน้  

37.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทงดให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายกับลูกค้าเป็นการช่ัวคราว ปิดบัญชีซือ้ขาย จ ากัดการซือ้ขาย และด าเนินการอ่ืนใด เก่ียวกับการซือ้ขาย 
       ของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ส านักงาน ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ ในกรณีท่ี 
       ปรากฏข้อเทจ็จริงดังนี ้

(ก) การซือ้ขายของลูกค้ามี หรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ขาย หรือท าให้ หรือน่าจะท าให้ราคาของหลักทรัพย์ไม่ตรงต่อ
สภาพปกตขิองตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 (ข) ลูกค้ามีพฤตกิรรมการซือ้ขายท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 (ค) ลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดท าค าชีแ้จงตามข้อ 37.1 หรือให้ข้อมูลอันเป็นเทจ็ หรืออาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญ 

 
หมวด 8 การบอกเลกิสัญญา และ การบอกกล่าว 

ข้อ 38. บริษัทจะด าเนินการพิจารณาการท าธุรกรรมทุกบัญชีของลูกค้า หากปรากฏว่าลูกค้าไม่ติดต่อท าธุรกรรมกับบริษัทตัง้แต่ 1 (หน่ึง) ปี ขึน้ไป และลูกค้าไม่มี
หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักประกันอยู่ในความครอบครองของบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทใช้สิทธิปิดบัญชีลูกค้าโดยปริยายและบริษัทไม่จ าเป็นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ลูกค้าทราบแต่ประการใด ทัง้นี ้การปิดบัญชีใดๆ ของลูกค้าขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบริษัทเป็นส าคัญ 
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สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า 

 
ข้อ 39. สัญญานีใ้ห้มีผลผูกพันคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตลอดไปจนกว่าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญานี ้

39.1 กรณีท่ีลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องท าหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทัง้นี ้การบอกเลิกสัญญาจะมีผลโดย       
 สมบูรณ์เม่ือลูกค้าช าระหนีส้ิน รวมทัง้ดอกเบีย้และอุปกรณ์แห่งหนีใ้ห้แก่บริษัทครบถ้วนแล้ว 

39.2 กรณีท่ีบริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที เม่ือบริษัทบอกเลิกสัญญาแล้ว ลูกค้าจะต้องด าเนินการช าระหนี ้ค่าเสียหาย ค่าปรับ 
 หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดให้แก่บริษัทครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทด าเนินการบังคับขาย หรือบังคับช าระหนีจ้ากทรัพย์สิน หรือหลักประกันของลูกค้าได้ทุกบัญชี 

39.3 ลูกค้าตกลงยินยอมว่า ลูกค้าจะไม่ยกเลิกหรือเพกิถอนการมอบอ านาจ หรือการให้ความยินยอมใดๆ ท่ีให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนจนกว่าลูกค้าจะ 
 ช าระหนีใ้ห้แก่บริษัทครบถ้วน 

39.4 เม่ือบริษัทบอกเลิกสัญญาแล้ว หากลูกค้ายังคงมีภาระหนีค้้างช าระกับบริษัทลูกค้าตกลงช าระหนีใ้ห้แก่บริษัททันที และยินยอมให้บริษัทมีสิทธิคดิดอกเบีย้ 
 ระหว่างผิดนัดตามอัตราดอกเบีย้ผิดนัดสูงสุดท่ีบริษัทก าหนดจนกว่าลูกค้าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ 

ข้อ 40. กำรบอกกลำ่ว หรือกำรแจ้งของบริษัทตำมสญัญำนี ้หำกบริษัทจดัสง่โดยพนกังำนสง่โดยไปรษณีย์ตำมภมูิล ำเนำของลกูค้ำ หรือส่งไปตำมท่ีอยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของลกูค้ำ
ให้ถือว่ำเป็นกำรบอกกลำ่วหรือกำรแจ้งให้ลกูค้ำทรำบโดยชอบแล้ว หำกลกูค้ำเปลี่ยนแปลงภมูิล ำเนำ จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ โทรศพัท์ โทรศพัท์มือถือ หรือข้อมูลเครือข่ำยสงัคมอ่ืนใด ลกูค้ำ
จะต้องแจ้งให้บริษัททรำบทนัทีตำมรูปแบบท่ีบริษัทก ำหนด 
 

หมวด 9 การเปิดเผยข้อมูล และ การรักษาความลับ 

ข้อ 41. บริษัทมีสทิธิตรวจสอบประวตั ิข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูเครดติ ฐำนะทำงกำรเงินของลกูค้ำตำมพระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกิจข้อมลูเครดิต พ.ศ.2545 และลกูค้ำตกลงยินยอมให้
บริษัทเก็บรักษำข้อมลูตลอดจนเอกสำรอ่ืนใดของลกูค้ำ หรือมอบให้บคุคลอ่ืนใดเก็บรักษำแทนบริษัทได้ 
ข้อ 42. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเครดิต ฐานะทางการเงินทัง้หมดหรือบางส่วน บัญชีทุกประเภท หรือธุรกรรมเก่ียวกับสัญญาในทุก
รูปแบบ โดยไม่ค านึงว่าผู้รับข้อมูลจะมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้นี ้เพื่อการก ากับดูแล การตรวจสอบ การร้องขอโดยตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ส านักงาน ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ หรือเพื่อการบริหารความเส่ียง การป้องกัน
ความเส่ียงในด้านต่างๆ การก ากับรวมกลุ่มของบริษัทภายในกลุ่มนิตบุิคคลเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทร่วม (ซ่ึงรวมถงึผู้ถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่ และบริษัทร่วมทุนใดๆ ซ่ึงผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม) 
 

หมวด 10 อนุญาโตตุลาการ และ กฎหมาย 

ข้อ 43. ในกรณีท่ีมีข้อพิพำทเก่ียวกบับญัชีทกุประเภท หรือธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญำ ลกูค้ำสำมำรถขอให้มีกำรระงบัข้อพิพำทระหว่ำงลกูค้ำกบับริษัทโดยอนญุำโตตลุำกำรตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรท่ีส ำนกังำนก ำหนด ทัง้นี ้กำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำรให้ถือเป็นท่ีสดุ 
ข้อ 44. สญัญำนีอ้ยู่ภำยใต้บงัคบัและกำรตีควำมตำมกฎหมำยไทย 
คูส่ญัญำตกลงว่ำในกรณีท่ีมีข้อพิพำทตำมสญัญำนี ้ศำลยตุธิรรมท่ีมีอ ำนำจพิจำรณำคดี คือ ศำลท่ีมีเขตอ ำนำจในประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทมีสทิธิท่ีจะด ำเนินคดีกบัลกูค้ำตอ่ศำลยตุธิรรมท่ี
มีเขตอ ำนำจตำมกฎหมำย 
 
ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเหน็ว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ และลูกค้ายินยอมตามข้อตกลงของสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้าฉบับนีทุ้กประการ ดังนัน้ 
ลูกค้าจึงลงลายมือช่ือ และ/หรือ ประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน 

 

            ตราประทับของนิตบุิคคล 

                                     
 

ลงช่ือ............................................................................................................................................................ลูกค้า 
 

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

ลงช่ือ...........................................................................................................................................................บริษัท 
 

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

ลงช่ือ.....................................................................................พยาน  ลงช่ือ.....................................................................................พยาน 
 

        (.....................................................................................)                               (......................................................................................) 
                                                     ผู้แนะน าการลงทุน                                                                      ผู้ตรวจสอบข้อมูล / ผู้บันทกึข้อมูล 
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การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลลูกค้า 

 

บันทกึข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 

 

บนัทึกข้อตกลงฉบับนีก้ ำหนดสิทธิและทำงเลือกของลูกค้ำท่ีจะด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลของลูกค้ำซึ่งรวบรวมโดย  บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  

(“CGS-CIMB”) ขึน้อยู่กับว่ำลกูค้ำจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ CGS-CIMB หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมกำรไม่ให้ข้อมูลบำงอย่ำงอำจมีผลท ำให้ CGS-CIMB หรือ บริษัทร่วมของ CGS-CIMB     
ไม่สำมำรถเปิดบญัชี หรือคงสถำนะของบญัชี หรือสร้ำง จดัให้ หรือคงไว้ซึง่บริกำรนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ หรือบริกำรอ่ืน หรือควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจอ่ืนได้ ทัง้นี ้กำรให้
ข้อมลูกบั CGS-CIMB ลกูค้ำตกลงให้ควำมเหน็ชอบตำมบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ดงันี ้
1. เพ่ือด ำเนินกำร จดักำร และ/หรือ จดักำรควำมสมัพนัธ์ และ/หรือ บญัชีของลกูค้ำกบั CGS-CIMB และเพ่ือจดับริกำรหรือสินค้ำของ CGS-CIMB ให้แก่ลกูค้ำ CGS-CIMB มีควำม

จ ำเป็นต้องรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำ หรือข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ำซึง่รวมถึงธุรกรรมของลกูค้ำ ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลเก่ียวกับบญัชี/
บริกำรท่ีจดัให้เพ่ือควำมสะดวกแก่ลกูค้ำ  (รวมเรียกว่ำ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

2. ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำจะถกูรวบรวม น ำมำใช้  เปิดเผย และ/หรือ ด ำเนินกำรโดย CGS-CIMB อย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรือหลำยอย่ำงเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ประมวลผลค ำขอของลกูค้ำ และแบบค ำขอเปิดบญัชี บริกำรและสนิค้ำโดย CGS-CIMB 
2.2 จดับริกำรหรือสนิค้ำของ CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือ พนัธมิตรทำงธุรกิจของ CGS-CIMB ให้แก่ลกูค้ำ 
2.3 บริหำร และ/หรือ จดักำรควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำ และ/หรือบญัชี ที่มีกบั CGS-CIMB 
2.4 ด ำเนินกำรตำมท่ีลกูค้ำสัง่กำร หรือปฏิบตัติำมค ำขอของลกูค้ำ 
2.5 ด ำเนินกำรด้วยควำมระมดัระวงั หรือกลัน่กรอง (รวมถึงตรวจสอบควำมเป็นมำ) เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย หรือหลกัเกณฑ์ของทำงกำร หรือขัน้ตอนในกำรบริหำรควำม

เสี่ยง (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันอำชญำกรรมทำงกำรเงิน กำรรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ กำรป้องกันกำรฟอกเงิ น หรือกำรให้กำรสนบัสนนุกำรเงินแก่
ผู้ ก่อกำรร้ำย หรือกำรป้องกนักำรให้สนิบน) ซึง่อำจถกูก ำหนดโดยกฎหมำย หรือโดย CGS-CIMB 

2.6 จดักำรเร่ืองใดๆ  เก่ียวกับบริกำร และ/หรือสินค้ำ ท่ีลกูค้ำมีสิทธิได้รับภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขของสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนนำยหน้ำ  (รวมถึงกำรพิมพ์ และกำรส่ง
จดหมำย ใบแจ้งยอด ใบเรียกเก็บหนี ้เอกสำรยืนยนั ค ำแนะน ำ ข้อมลู รำยงำน หรือประกำศตำ่งๆ ให้แก่ลกูค้ำ  ซึง่อำจเก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบำงอย่ำง
ของลกูค้ำ) 

2.7 กำรเรียกคืนเงินจ ำนวนใดๆ และทัง้หมดท่ีค้ำงช ำระตอ่ CGS-CIMB 
2.8 กำรตรวจสอบและอนมุตัิบญัชี และกำรตรวจสอบและประเมินควำมน่ำเช่ือถือ กำรตรวจสอบท่ีเก่ียวข้อง กำรประเมินอย่ำงต่อเน่ือง  และกำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือ

ทำงกำรเงินอย่ำงตอ่เน่ืองและกำรด ำรงอยู่ 
2.9 กำรป้องกนั  กำรตรวจจบั และกำรสืบสวนกำรฉ้อโกง กำรประพฤติผิด กำรปฎิบตัิหรือละเว้นกำรปฏิบตัิท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำยไม่ว่ำจะเก่ียวกับแบบค ำขอของลกูค้ำ หรือ 

ประเดน็อ่ืนใดท่ีเก่ียวกบับญัชีของลกูค้ำ และไม่ว่ำจะมีข้อสงสยัใดๆ ตำมท่ีระบขุ้ำงต้นหรือไม่ก็ตำม 
2.10 กำรจดักำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรด ำเนินธุรกิจของ CGS-CIMB กำรปฎิบตัิตำมนโยบำยและขัน้ตอนท่ีกฎหมำย หรือ CGS-CIMB ก ำหนด รวมถึงท่ีเก่ียวข้องกับกำร

ตรวจสอบ กำรเงินและบัญชี กำรเรียกเก็บเงินและกำรเก็บเงิน ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูล และเว็บไซ ต์  กำรฝึกอบรม กำรทดสอบ ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ และบนัทึก  
เอกสำร และกำรพิมพ์ 

2.11 กำรปฏิบตัติำมกฎหมำยในกำรจดักำร และบริหำรควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบั CGS-CIMB และ/หรือ 
2.12 ถ้ำลกูค้ำให้ควำมยินยอมในแบบค ำขอ  เอกสำรเปิดบญัชี และ/หรือวิธีกำรอ่ืนใดในกำรให้ควำมยินยอม  เพ่ือให้ข้อมูลกำรตลำดเก่ียวกับบริกำรหรือสินค้ำทำงกำรเงินหรือ

กำรลงทนุซึง่เสนอโดย CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจของ CGS-CIMB (ไม่ว่ำข้อมูลใดๆ) ซึง่ CGS-CIMB คิดว่ำเป็นผลประโยชน์ 
หรือสว่นได้เสียของลกูค้ำผ่ำนกำรให้ควำมยินยอมของลกูค้ำ 

 (รวมเรียกว่ำ “วัตถุประสงค์”)  
3. ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้ำงต้นไม่ว่ำข้อใดข้อหนึง่ หรือหลำยข้อ CGS-CIMB อำจมีควำมจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำตอ่บคุคลท่ีสำมบำงรำย ไม่ว่ำจะ

อยู่ในประเทศไทยหรือตำ่งประเทศ โดยที่บคุคลท่ีสำมนัน้จะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้ำงต้นข้อใดข้อหนึง่หรือหลำยข้อ ในกำรนี ้ลกูค้ำรับทรำบและ  
ตกลงว่ำข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำอำจถกูเปิดเผยโดย CGS-CIMB ให้แก่บคุคลท่ีสำมตำมท่ีจะได้ระบตุอ่ไป (ไม่ว่ำจะอยู่ในประเทศไทยหรือตำ่งประเทศ) เพ่ือวตัถปุระสงค์ข้ำงต้น
ข้อใดข้อหนึง่หรือหลำยข้อ และเพ่ือให้บคุคลท่ีสำมนัน้ใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำในกำรด ำเนินกำรตอ่เน่ืองเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้ำงต้นข้อใดข้อหนึง่หรือหลำยข้อ 
“บุคคลท่ีสาม” หมำยถึง 
3.1 ตวัแทน ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษำกฎหมำย ผู้ เช่ียวชำญ ผู้ รับเหมำ หรือบคุคลท่ีสำมท่ีเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรด ำเนินกำร กำรสื่อสำรโทรคมนำคม คอมพิวเตอร์ กำรช ำระรำคำ 

กำรสง่มอบหลกัทรัพย์ หรือบริกำรอ่ืนใดแก่ CGS-CIMB ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
3.2 บคุคลใดๆ ซึง่ CGS-CIMB หรือ บริษัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด หรือภำยใต้กฎหมำยให้ต้องเปิดเผยข้อมลู 
3.3 หน่วยงำนอ้ำงอิงเก่ียวกบัควำมน่ำเช่ือถือ และหน่วยงำนจดัเก็บหนีใ้นกรณีท่ีมีกำรผิดนดัช ำระหนี ้
3.4 บริษัทร่วมของ CGS-CIMB 
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การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลลูกค้า 

 

บันทกึข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า (ต่อ) 
 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ได้ก ำหนดควำมหมำยของค ำตำ่งๆ ดงันี ้
(ก) “บริษัทร่วม” ของบริษัท หมำยถึง บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยของบริษัทท่ีถือหุ้น  ไม่ว่ำจะ

โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมผ่ำนตวักลำงหนึง่รำยหรือหลำยรำย ควบคมุหรือถกูควบคมุ หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคมุร่วมกนักบับริษัทร่วมนัน้  
       ส ำหรับวตัถปุระสงค์ของค ำนิยำมนี ้ ค ำว่ำ “ควบคมุ” (รวมถึง กำรควบคมุ กำรถกูควบคมุ และกำรถกูควบคมุร่วมกนั) หมำยถึง เป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิในสทิธิออกเสียงข้ำง

มำกของบริษัทหรือนิตบิคุคล 
(ข) “CGI Group” หมำยถึง China Galaxy International  Financial Holdings Limited และบริษัทร่วม 
(ค) “บริษัทร่วมของ CGS-CIMB” หมำยถึง (1) บริษัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB (2) นิติบุคคลใดๆ ท่ี CGS-CIMB หรือ สมำชิกใดของ CGI Group หรือ CIMB Group 

เป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิหรือมีอ ำนำจควบคมุไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ตัง้แต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของส่วนผู้ ถือหุ้นของนิติบุคคลนัน้ (3) สมำชิกใดๆ ของ CGI 
Group (4) สมำชิกใดๆ ของ CIMB Group 

(ง) “CIMB Group” หมำยถึง  CIMB Group Sdn. Bhd. และบริษัทร่วม 
4. ถ้ำลกูค้ำไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำ เพ่ือวตัถุประสงค์ใดๆ ท่ีระบุข้ำงต้น ลกูค้ำสำมำรถเพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมเม่ือใดก็ได้โดยท ำ

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึง CGS-CIMB  อย่ำงไรก็ตำมขึน้อยู่กับสถำนกำรณ์ และลกัษณะ หรือขอบเขตของกำรเพิกถอนของลูกค้ำ กำรเพิกถอนกำรให้ควำมยินยอมของลกูค้ำ 
อำจจะสง่ผลให้ CGS-CIMB ไม่สำมำรถจดัหำบริกำรหรือสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำ ซึง่อำจสง่ผลให้ควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำ และ/หรือบญัชีท่ีมีกับ CGS-CIMB สิน้สดุลง หรือมีผลกระทบ
อ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้จำกควำมสมัพนัธ์ทำงกฎหมำยของลกูค้ำกบั CGS-CIMB  

5. ลกูค้ำตกลงว่ำ กำรเปิดเผยข้อมลูของลกูค้ำโดย CGS-CIMB ซึง่ต้องได้รับอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกลกูค้ำตำมกฎหมำยนัน้ กำรท่ีลกูค้ำลงนำมในแบบค ำขอ เอกสำรกำร
เปิดบญัชี แบบฟอร์มกำรให้ข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือ วิธีกำรอ่ืนใดในกำรแสดงถึงกำรให้ควำมยินยอม กำรอนญุำตในลกัษณะเดียวกันแบบอ่ืนท่ีเป็นไปตำมกฎหมำยจะทดแทน
และถือว่ำเพียงพอในกำรแสดงว่ำเป็นกำรอนญุำตท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้เปิดเผยข้อมลูได้  

6. สทิธิของ CGS-CIMB ตำมข้อนีถื้อเป็นสว่นเพิ่ม และไม่กระทบตอ่สทิธิอ่ืนๆ ของ CGS-CIMB ในกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีสำมำรถกระท ำได้ตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยอ่ืนๆ และไม่มีสิง่
ใดในท่ีนีจ้ะถกูตีควำมว่ำเป็นกำรจ ำกดัสทิธิอ่ืนๆ  

ถ้ำ ณ เวลำใดๆ หลงัจำกท่ีมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับ CGS-CIMB ลกูค้ำไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือใช้ในกำรตลำดทำงตรงตำมท่ีระบุ
ข้ำงต้น ลกูค้ำอำจจะเพิกถอนโดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ให้ CGS-CIMB ลว่งหน้ำอย่ำงน้อยหนึง่เดือน 
บนัทกึข้อตกลงฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ีมีกำรลงนำมในแบบค ำขอหรือกำรเปิดบญัชีได้รับอนมุตัโิดย CGS-CIMB และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนนำยหน้ำ 
 

                                                           ให้ไว้ ณ วันท่ี.....................................................................                                                   
ตราประทับของนิตบุิคคล 

                                                                           
 

ลงช่ือ...............................................................................................................................................................ลูกค้า 
 

(.............................................................................................................................................................)                             
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หนังสือรับทราบข้อมูลความเส่ียงส าหรับนักลงทุนเปราะบาง 

 
ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................อำยุ..................ปี มีควำมประสงค์จะเปิดบญัชีส ำหรับซือ้ขำยหลกัทรัพย์ และ/หรือท ำ

ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ กบั บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั “บริษัท” 
ข้ำพเจ้ำรับทรำบหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำนกัลงทนุเปรำะบำง (Vulnerable Investors) ดงันี ้
 

นกัลงทนุเปรำะบำง หมำยถึง ผู้ลงทนุซึง่บริษัทต้องใช้ควำมระมดัระวงัในกำรตดิตอ่และให้บริกำรเป็นพเิศษ 
หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำนกัลงทนุเปรำะบำง 1. ผู้ลงทนุท่ีมีอำยตุัง้แต ่60(หกสบิ) ปีขึน้ไป 

2. ผู้ ท่ีมีควำมรู้ทำงกำรเงิน กำรลงทนุอย่ำงจ ำกดั และไม่มีประสบกำรณ์ในกำรลงทนุ 

3. ผู้ ท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรสื่อสำร/กำรตดัสนิใจ 
   3.1 ผู้ ท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยินหรือกำรมองเหน็ 

    3.2 ผู้ ท่ีมีภำวะบกพร่องทำงสขุภำพ 
 

ในกำรนี ้ผู้แนะน ำกำรลงทนุได้ชีแ้จงข้อมลูควำมเสี่ยงส ำหรับนกัลงทนุเปรำะบำงให้ข้ำพเจ้ำรับทรำบ และข้ำพเจ้ำตกลงยอมรับตำมเง่ือนไขดังตอ่ไปนี ้ 
1. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบ และมีควำมเข้ำใจเก่ียวกบัลกัษณะควำมเสี่ยง และผลตอบแทนจำกกำรลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบักำรลงทนุในตรำสำรทนุ เช่น หุ้นสำมญั ใบส ำคญัแสดง

สทิธิอนพุนัธ์ (DW) และสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ รวมทัง้ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุในตรำสำรดงักลำ่วเป็นอย่ำงดี  
2. ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำตรำสำรทนุและสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำดงักลำ่ว อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนอย่ำงมีนยัส ำคญัซึง่ท ำให้ไม่สำมำรถขำยตรำสำรทนุ และ ขำย/ซือ้

สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำดงักลำ่วได้ในรำคำท่ีสงูหรือต ่ำกว่ำต้นทนุเป็นผลให้เกิดผลขำดทนุได้ 
3. ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมท่ีจะผกูพนัตนเองตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขสญัญำใดๆ ของบริษัททกุประกำร  

  

เพ่ือเป็นหลกัฐำนข้ำพเจ้ำจงึได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญั 
 

 

                                                                             ให้ไว้ ณ วันท่ี.................................................................. 
 

                                          
 
                                               ลงช่ือ..................................................................................................................ลูกค้า 

        
 

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

                                                    ลงช่ือ..................................................................................................................ผู้แนะน าการลงทุน 
        
 

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

 

                                                ลงช่ือ.................................................................................................................หัวหน้าทีม/ผู้จัดการสาขา 
   
                                  (.................................................................................................................) 
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หนังสือมอบอ านาจเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 

 
วันท่ี.............................................................. 

 

หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................................................................(“ผู้มอบอ านาจ”) 
ตกลงเปิดบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์/บัญชีซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ/บัญชีอ่ืนใดเพ่ือท ำธุรกรรมกับ  บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด(“บริษัท”) 
  

ขอมอบอ านาจให้…..............................................................……………………………………………………………………………………….………………(“ผู้รับมอบอ านาจ”) 
โดยให้ผู้ รับมอบอ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ แทนผู้มอบอ ำนำจในกิจกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
ข้อ 1.  ซือ้ ขำย จองซือ้ ยืม ให้ยืม โอน หลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 สินค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ตำมมำตรำ 3 แห่ง

พระรำชบญัญตัสิญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ .2546 ในนำมและตำมบญัชีของผู้มอบอ ำนำจด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร  
ข้อ 2.  ช ำระเงินคำ่ซือ้หลกัทรัพย์ สนิค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ คำ่ธรรมเนียม อำกรแสตมป์ และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกับกำรซือ้ขำย จองซือ้ ยืม ให้ยืม โอน ช ำระค่ำทวงถำม 

คำ่ปรับ หนีส้นิ และรับเงินคำ่ขำยหลกัทรัพย์ สนิค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ เงินปันผล ดอกเบีย้สทิธิอ่ืนใดท่ีเกิดจำกหลกัทรัพย์ สินค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ รวมทัง้
กำรหกัภำษีใดๆ เพ่ือน ำสง่กรมสรรพำกร 

ข้อ 3.  รับโอน รับฝำก ส่งมอบ ถอน จ ำหน่ำย จดแจ้งจ ำน ำ เพิกถอนจดแจ้งจ ำน ำ ไถ่ถอน หรือกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกับสญัญำ ส ำหรับหลกัทรัพย์ สินค้ำ ตวัแปร สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
รวมถึงขอใช้สทิธิในหลกัทรัพย์เพ่ือประชมุผู้ ถือหุ้น หรือออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของหลกัทรัพย์นัน้   

ข้อ 4.  ฝำก ถอน เงินสดเพ่ือวำงเป็นหลกัประกัน หรือหลกัประกันอ่ืนใด หกัหรือปรับปรุงบญัชีเงินฝำกธนำคำรตำมวิธีท่ีบริษัทก ำหนดหรือวิธีกำรตำมท่ีผู้มอบอ ำนำจขอใช้บริกำรกับ
บริษัท 

ข้อ 5.  ท ำหรือลงนำมหนงัสือ เอกสำร ตรำสำรใดๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมหนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้
หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันีใ้ห้มีผลผกูพนัผู้มอบอ ำนำจตลอดไปจนกว่ำผู้มอบอ ำนำจจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปถึงบริษัท กำรใดๆ ท่ีผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไป
ภำยใต้ขอบอ ำนำจแหง่หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้ผู้มอบอ ำนำจขอรับผิดชอบและให้มีผลผูกพนัเสมือนหนึ่งว่ำผู้มอบอ ำนำจได้กระท ำกำรด้วยตนเองทกุประกำร เพ่ือเป็นหลกัฐำนแห่งกำรนี ้     
ผู้มอบอ ำนำจจงึได้ลงลำยมือช่ือและ/หรือประทบัตรำส ำคญั (ถ้ำมี) ไว้ตอ่หน้ำพยำน 

                                                                                                                                                                                                        ตราประทับของนิตบุิคคล 
                     ลงช่ือ............................................................................................................................................................................ผู้มอบอ านาจ (ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี) 

 

    (............................................................................................................................................................................) 
                           
                              ลงช่ือ...........................................................................................................................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

 

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

                 ลงช่ือ.....................................................................................พยาน     ลงช่ือ..................................................................................พยาน 
 

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

ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท ส าหรับการมอบอ านาจมากกว่าหน่ึงกิจการ 
ข้อมูลส่วนตัวผู้รับมอบอ านาจ 
ช่ือ-นามสกุล*  นำย    นำง    นำงสำว    อ่ืนๆ: ภำษำไทย: 

  Mr.   Mrs.   Miss       Other: ภำษำองักฤษ: 

วันเดือนปีเกิด 
(พ.ศ)* 

วนัท่ี:  อำย:ุ             ปี         สัญชาต*ิ  1:                                                            2: 
สถำนท่ีเกิดประเทศ: ถ่ินท่ีอยู่ประเทศ: 

ประเภทบัตร*  บตัรประชำชน    บตัรข้ำรำชกำร    หนงัสือเดนิทำง    ใบตำ่งด้ำว    อ่ืนๆ: ประเทศท่ีออกบตัร: 

เลขท่ีบตัร: วนัท่ีออกบตัร วนัท่ีบตัรหมดอำย ุ
ท่ีอยู่ 
ตามทะเบียนบ้าน* 

เลขท่ี: หมู่: หมู่บ้ำน/อำคำร: ตรอก/ซอย: 
ถนน:  ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน*  เหมือนกบัท่ีอยู่ทะเบียนบ้ำน 
เลขท่ี: หมู่: หมู่บ้ำน/อำคำร: ตรอก/ซอย: 

ถนน:  ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 
ข้อมูลตดิต่อ* โทรศพัท์มือถือ:     อีเมล: โทรศพัท์: 

สถำนท่ีท ำงำน/อำชีพ ช่ือ: ต ำแหน่ง: โทรศพัท์: 
สถำนะภำพสมรส  โสด    หย่ำ    หม้ำย    สมรส    สมรสไม่จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส: 

ต ำแหน่งกำรเมือง  ไม่มี                   มี โปรดระบ:ุ 

กำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยฟอกเงินในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ   ไม่มี                   มี โปรดระบ:ุ 

ควำมสมัพนัธ์กบัผู้มอบอ ำนำจ (ลกูค้ำผู้ขอเปิดบญัชี)  
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เอกสารเพิ่มเติม 

ส าหรับลูกค้า 
บัญชีซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง  
(Equity-Linked Note “ELN”) 
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เอกสารส าหรับลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อซือ้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ELN) 

 

หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนประเภทอ่ืนตามท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด (ในท่ีนีร้วมเรียกว่าผู้ลงทุนท่ีมใิช่รายย่อย หรือ Accredited Investors: AI) ซ่ึงผู้ลงทุนกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพในการลงทุนและยอมรับความเส่ียงได้
สูง อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจถึงลักษณะท่ัวไป เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และความเส่ียงของหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน  
ลูกค้าท่ีประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง โปรดให้ข้อมูลและตอบค าถามตามแบบประเมินดังต่อไปนีด้้วยตนเอง อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง เป็น
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนยอมรับได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์และความถูกต้องในการน าเสนอบริการของบริษัท รวมทัง้การให้ค าแนะน าในการ
ลงทุนแก่ท่าน  
 

1. ค ารับรองคุณสมบัติผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investors) 
 

ผู้ลงทุนโปรดเลือก เพียงข้อใดข้อหน่ึงเท่านัน้ 

    ผู้ลงทนุสถำบนั (Institutional Investor) ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบนั 

           และผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือ 

    ผู้ลงทนุรำยใหญ่ (High Net Worth) โดยแยกออกเป็น 2 กรณีดงันี ้
                     ข้ำพเจ้ำเป็นนิตบิคุคลท่ีมี ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ซึง่อ้ำงอิงตำมงบกำรเงินปีลำ่สดุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ดงันี ้ 
                     (โปรดเลือก และแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบ)       
                                     มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตัง้แต ่100 ล้ำนบำทขึน้ไป หรือ 
                                     มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำตัง้แต ่20 ล้ำนบำทขึน้ไป 
                                     หรือ ในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝำกแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลำ่วตัง้แต ่40 ล้ำนบำทขึน้ไป  
                                      
                          ข้ำพเจ้ำเป็นบคุคลธรรมดำซึง่นบัรวมคูส่มรสแล้วมี ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงันี ้ 
                          (โปรดเลือก และแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบ) 
                               มีสนิทรัพย์สทุธิตัง้แต ่50 ล้ำนบำทขึน้ไป โดยไม่นบัรวมมลูคำ่อสงัหำริมทรัพย์ท่ีใช้เป็นท่ีพกัอำศยัประจ ำ หรือ 

                               มีรำยได้ตอ่ปีตัง้แต ่4 ล้ำนบำทขึน้ไป หรือ 

                               มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำตัง้แต ่10 ล้ำนบำทขึน้ไป 

                               หรือในกรณีท่ีนบัรวมเงินฝำกแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลำ่วตัง้แต ่20 ล้ำนบำทขึน้ไป 
 

2. แบบประเมินความเหมาะสมส าหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน 
 

แบบประเมนิส่วนท่ี 1 ส ำหรับลกูค้ำทกุรำยท่ีประสงค์จะลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีควำมเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน 
แบบประเมนิส่วนท่ี 2 ส ำหรับลกูค้ำท่ีได้คะแนนรวมจำกสว่นท่ี 1 น้อยกว่ำ 15 คะแนน หรือ ลกูค้ำบคุคลธรรมดำท่ีมีอำยตุัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป หรือ ลกูค้ำกลุม่เปรำะบำง 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้ ตราสารหนี ้ดังต่อไปนี ้

    Hedge fund 
    มีกำรลงทนุใน Derivatives ท่ีมีควำมซบัซ้อน 

    มีวิธีกำรค ำนวณผลตอบแทนอย่ำงซบัซ้อน (Complex Return Fund) 

    มีกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำท่ีอ้ำงอิงสนิค้ำโภคภณัฑ์ 

    มีกำรลงทนุในตรำสำรหนี ้Non-Investment Grade 

   Hybrid securities 
   หุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงหรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง 
    ตรำสำรด้อยสทิธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุ (Basel III) 
    ตรำสำรหนีท่ี้ครบก ำหนดไถ่ถอนเม่ือเลกิกิจกำร (Perpetual Bond) 
    Non-Investment Grade Bond / Unrated Bond 

ส่วนท่ี 1 ค าถามข้อ 1-6 ส าหรับลูกค้าทุกราย คะแนน 
1. คณุสมบตัด้ิำนกำรศกึษำของทำ่น คือ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ  โดยให้น ำข้อท่ีคะแนนสงูสดุไปใช้ในกำรคดิคะแนน) 
      ต ่ำกว่ำระดบัปริญญำตรี 
      ตัง้แตร่ะดบัปริญญำตรีขึน้ไป ในคณะหรือสำขำวิชำท่ีไม่เก่ียวกบักำรเงินกำรลงทนุ เช่น กฎหมำย, นิเทศศำสตร์, ศกึษำศำสตร์, แพทยศำสตร์, วิศวกรรมศำสตร์, 

มนษุยศำสตร์, ศลิปะศำสตร์ เป็นต้น 

      ตัง้แตร่ะดบัปริญญำตรีขึน้ไป ในคณะหรือสำขำวิชำท่ีเก่ียวกับกำรเงินกำรลงทนุ เช่น กำรบญัชี, ตลำดทนุ, บริหำรธุรกิจ วิศวกรรมทำงกำรเงิน, คอมพิวเตอร์
ประยกุต์เพ่ือกำรจดักำรทำงกำรเงิน, คณิตศำสตร์ประกนัภยั, พำณิชยศำสตร์, เศรษฐศำสตร์, กำรวำงแผนทำงกำรเงิน เป็นต้น 

     มีคณุสมบตัติำมข้อ  หรือ  หรือ  ข้ำงต้น และ มีใบประกำศวิชำชีพท่ีเป็นผู้ เช่ียวชำญส ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนกำรเงินหรือกำรลงทนุ เช่น CFA, CISA, 
CFP, FRM, CAIA, IP, IC, นกัวิเครำะห์กำรลงทนุ เป็นต้น 

หมำยเหต ุChartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA), Certified Financial Planner (CFP), Financial 
Risk Manager (FRM), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), Investment Planner (IP), Investment Consultant (IC) 
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ส่วนท่ี 1 ค าถามข้อ 1-6 ส าหรับลูกค้าทุกราย (ต่อ) คะแนน 
2. ทำ่นมีประสบกำรณ์กำรลงทนุในหลกัทรัพย์ อำท ิหุ้น หุ้นกู้  หน่วยลงทนุ ตัว๋เงิน ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรัฐบำล เป็นระยะเวลำเทำ่ไร 
 ไม่เคยลงทนุ (มีเฉพำะเงินฝำกธนำคำร)                             < 1 ปี 
      1-5 ปี                                                                                            > 5 ปี 

 

3.    ทำ่นตดิตำมข่ำวเศรษฐกิจ หรือ ขำ่วสำรของตลำดเงิน/ตลำดทนุในประเทศ ตลำดเงิน/ตลำดทนุตำ่งประเทศ สนิค้ำโภคภณัฑ์  หรือไม่ 
     ไม่ได้ตดิตำมข่ำว                                                                 ตดิตำมข่ำวนำนๆ ครัง้ เม่ือบคุคลอ่ืนเตรียมให้เทำ่นัน้ 
 ตดิตำมข่ำว 2-4 ครัง้ ตอ่สปัดำห์                                               ตดิตำมข่ำวอยำ่งตอ่เน่ืองทกุวนั 

 

4.   ทำ่นมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนหรือกำรลงทนุ(ทัง้ลงทนุโดยตรงและลงทนุผ่ำนกองทนุ) ในผลติภณัฑ์ท่ีมีควำมเสี่ยงสงูหรือมีควำมซบัซ้อน ตำมตวัอย่ำงข้ำงต้นหรือไม่ 
     ไม่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน และ ไม่มีประสบกำรณ์                        มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน หรือ มีประสบกำรณ์กำรลงทนุ 
          กำรลงทนุในผลติภณัฑ์ ตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น                                           ในผลติภณัฑ์ ตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น น้อยกว่ำ 1 ปี 

            มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน หรือ มีประสบกำรณ์กำร                          มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน หรือ มีประสบกำรณ์กำรลงทนุ 
                 ลงทนุในผลติภณัฑ์ ตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น ตัง้แต ่1–3 ปี                             ในผลติภณัฑ์ ตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น มำกกว่ำ 3 ปีขึน้ไป 

 

5.   ปัจจบุนั กำรลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีควำมเสี่ยงสงูหรือมีควำมซบัซ้อนหรือสนิทรัพย์ทำงเลือก (เช่น อสงัหำริมทรัพย์ ทองค ำ ฯลฯ) คดิเป็นสดัสว่นเทำ่ไร  
     เม่ือเทียบกบัเงินลงทนุทัง้หมดของทำ่น 
    < 10%              10-30%              30-60%           มำกกว่ำ 60% 

 

6.   ในกำรลงทนุนีท้ำ่นมีข้อจ ำกดัดงัตอ่ไปนีห้รือไม่ (ค ำถำมข้อนีไ้ม่นบัรวมเป็นคะแนน) 
      มีข้อจ ำกดัด้ำนกำรอำ่น กำรได้ยิน กำรมองเหน็ หรือกำรท ำควำมเข้ำใจในเอกสำรประกอบกำรท ำธุรกรรม หรือ เอกสำรแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  

                           ไม่มี           มี (โปรดระบ)ุ............................................................................................................................................................................ 
             มีข้อจ ำกดัด้ำนทำงสขุภำพ หรือทพุพลภำพ ที่ต้องใช้เงินจ ำนวนมำกในกำรรักษำ 

                          ไม่มี            มี (โปรดระบ)ุ............................................................................................................................................................................ 

    

คะแนนจากแบบประเมนิส่วนท่ี 1 (นับคะแนนเฉพาะข้อ 1-5)  
 

ส่วนท่ี 2 ส าหรับลูกค้าท่ีได้คะแนนรวมจากส่วนท่ี 1 น้อยกว่า 15 คะแนน หรือ ลูกค้าท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป หรือ ลูกค้าทีมีข้อจ ากัดด้านใดด้านหน่ึงในข้อ 6 
1. ปัจจยัใดท่ีทำ่นให้ควำมส ำคญัส ำหรับกำรเลือกลงทนุ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  โอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่ำเงินฝำก           มีกระจำยพอร์ตกำรลงทนุอย่ำงเหมำะสม                       มีกำรคุ้มครองเงินต้น/เงินลงทนุในระดบัท่ียอมรับได้ 

  ควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถยอมรับได้            อ้ำงอิงตำมค ำแนะน ำของบคุคลอ่ืน                                ควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำร/หน่วยลงทนุ 

  สภำพคลอ่งในกำรซือ้ขำยตรำสำร/หน่วยลงทนุ      ระยะเวลำท่ีสอดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรลงทนุ                 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ................................................................           

2. เงินลงทนุท่ีทำ่นวำงแผนจะจดัสรรมำเพ่ือลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีควำมเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน (ดงัที่ยกตวัอย่ำงในสว่นท่ี 1) คดิเป็นสดัสว่นเทำ่ใดเม่ือเทียบกบัทรัพย์สนิของทำ่น  

ค าตอบ.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3. กำรลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีควำมเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน มีโอกำสได้รับผลตอบแทนในอตัรำท่ีสงู แตก็่มีควำมเสี่ยงท่ีอำจได้รับคืนเงินต้นไม่เต็มจ ำนวน หรือได้ผลตอบแทนต ่ำกว่ำเงินท่ีได้
จ่ำยไปเพ่ือกำรลงทนุ  
ตวัอย่ำงกรณีหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง  
สมมตทิำ่นลงทนุหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงอ้ำงอิงหุ้น CPF โดยรำคำหุ้น CPF ณ วนั Trade Date เทำ่กับ 30.00 บำท และรำคำหุ้น CPF ท่ีก ำหนดให้ใช้พิจำรณำเพ่ือกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีมี
อนพุนัธ์แฝง คือ 30.00 บำท (Strike Price) หำกกำรลงทนุในหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงเข้ำเง่ือนไขท่ีจะได้รับกำรไถ่ถอนเป็นหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (หุ้น CPF) ท่ำนจะได้รับหุ้น CPF ท่ีรำคำ 
30.00 บำท ในขณะท่ีรำคำตลำดของหุ้น CPF ณ วนัท่ีผู้ลงทนุได้รับเท่ำกับ 20.00 บำท ในท่ีนี ้มูลค่ำตลำดรวมของหุ้นท่ี CPF ท่ีท่ำนได้รับต ่ำกว่ำเงินต้นหรือเงินท่ีจ่ำยไปเพ่ือกำร
ลงทนุ 

ตวัอย่ำงกรณีกองทนุรวมในตรำสำรหนีท่ี้มีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำอนัดบัท่ีสำมำรถลงทนุได้  
สมมติท่ำนลงทนุในกองทนุรวม A โดยท่ีกองทนุรวม A มีกำรลงทนุในตรำสำรหนีป้ระเภท Non-investment grade โดยท่ีผู้ออกและเสนอขำยตรำสำรหนีด้งักล่ำว คือ บริษัทจด
ทะเบียน B ตอ่มำ บริษัทจดทะเบียน B ประสบปัญหำทำงกำรกำรเงิน สง่ผลให้ไม่สำมำรถช ำระคืนหนีเ้ม่ือครบก ำหนดได้ และส่งผลต่อเน่ืองให้ท่ำนประสบผลขำดทนุจำกกำรลงทนุ
ในกองทนุรวม A เน่ืองจำกมลูคำ่ท่ีได้รับจำกกำรไถ่ถอนหรือขำยคืนหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำเงินต้นหรือเงินท่ีจ่ำยไปเพ่ือกำรลงทนุ 
ทำ่นสำมำรถรับควำมเสี่ยงตำมท่ียกตวัอย่ำงข้ำงต้นได้หรือไม่ เพรำะเหตใุด 
ค าตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ลูกค้าลงนามรับรองคุณสมบัตผู้ิลงทุนประเภท AI และรับทราบแบบประเมนิความเหมาะสมส าหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน 
 

ส าหรับการลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงผ่าน..........................................................................................................(“ตัวแทนจ าหน่าย”) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตวัแทนจ ำหน่ำย
เปิดเผยข้อมลูหรือให้ข้อมลูของข้ำพเจ้ำ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูกำรลงทนุตำ่งๆ ของข้ำพเจ้ำท่ีมีหรือได้ให้ไว้กบัตวัแทนจ ำหน่ำย ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี 

(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือกำรตรวจสอบคณุสมบตัผิู้ลงทนุท่ีมิใช่รำยย่อยของข้ำพเจ้ำได้ 
ลายมือช่ือลูกค้า 

 

                                                                                       
 

ลงช่ือ............................................................................................................................................................................ลูกค้า 
                                                                
               (...........................................................................................................................................................................) 
 

ตราประทับของนิตบุิคคล 
 

ความเหน็ส าหรับผู้แนะน าการลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ผู้แนะน าการลงทุน ผู้จัดการ/หัวหน้าทีม 
*ระบุความเหน็เพิ่มเตมิ กรณีลูกค้าเข้าเงื่อนไขตอบแบบประเมนิส่วนท่ี 2 
 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

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

       (..........................................................................................................................) 
Trader ID. ......................รหัสพนักงาน............... สาขา/ทีม.......................................  
วันท่ี............................................................................................................................ 

*ระบุความเหน็เพิ่มเตมิ กรณีลูกค้าเข้าเงื่อนไขตอบแบบประเมนิส่วนท่ี 2 
 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 

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

       (..........................................................................................................................) 
Trader ID. ......................รหัสพนักงาน............... สาขา/ทีม.......................................  
วันท่ี............................................................................................................................ 

ความเหน็ส าหรับผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์  
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์ 

เจ้าหน้าท่ีผู้แนะน า ผู้จัดการสาขา/ หัวหน้าส่วน/ หัวหน้าทีม ระดับผู้อ านวยการ (VP) ขึน้ไป 
*ระบุความเหน็เพิ่มเตมิ กรณีลูกค้าเข้าเงื่อนไขตอบแบบประเมนิส่วนท่ี 2 
 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

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

       (..........................................................................................................................) 
รหัสพนักงาน............................... สาขา/ทีม...............................................................  
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) / บริษัทผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ)..................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................... 
วันท่ี............................................................................................................................ 

*ระบุความเหน็เพิ่มเตมิ กรณีลูกค้าเข้าเงื่อนไขตอบแบบประเมนิส่วนท่ี 2 
 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 

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

       (..........................................................................................................................) 
รหัสพนักงาน............................... สาขา/ทีม...............................................................  
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) / บริษัทผู้แนะน าลูกค้าหลักทรัพย์อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ).................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................... 
วันท่ี............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนังสือขอให้หกับัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ (ATS) 

 

         เขียนท่ี ……………………………….…………………………………............................                                                                                                                                                                                                                          
                                                                     

วนัท่ี ………………….…………………………….………………………….………… 
 
เรียน ผู้จดักำรธนำคำร ………………………….…………………………………….ส ำนกังำนใหญ่ / สำขำ  …………...................................................................…………….. 
 

ข้ำพเจ้ำ.................………………………………………………………………บตัรประชำชน /บตัร.......................... เลขท่ี.………………….…………………………….… 
 

เจ้ำของบญัชีเงินฝำก ประเภท        ออมทรัพย์        กระแสรำยวนั        บัญชีเลขที่  …………………………………………………………………                
 

ช่ือบญัชี ……………………………………………………….………………...................สถำนท่ีตดิตอ่ เลขท่ี…………………......………………………………………………………..
ตรอก/ซอย …………………….…………………………ถนน ……………………………..……………………ต ำบล/แขวง ……………...................…………………………………….
อ ำเภอ/เขต ………………………………………………จงัหวดั ………………………………………..……….รหสัไปรษณีย์........................โทรศพัท์………………………...…………. 
 

มีควำมประสงค์ให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้และ/หรือ บรรดำภำระผูกพนัต่ำงๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี       
(ประเทศไทย) จ ากัด ตอ่ไปจะเรียกว่ำ "บริษัท"  ทัง้นี ้ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนี  ้แผ่นบนัทกึข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ  ข้อมูลท่ีธนำคำรได้รับจำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับแตง่ตัง้หรือมอบหมำยจำกบริษัทให้กระท ำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท และน ำสง่เงินดงักลำ่วโอนเข้ำบญัชีของบริษัท 

 

ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี ้และ/หรือ บรรดำภำระผกูพนัตำ่งๆ ให้แก่บริษัทดงักลำ่ว หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำจ ำนวนเงินท่ีบริษัทแจ้งแก่ธนำคำร
นัน้ไม่ถกูต้อง และธนำคำรได้ท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏในใบแจ้งหนี ้แผ่นบนัทกึข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลท่ีธนำคำรได้รับจำก
บริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงท่ีจะด ำเนินกำรเรียกร้องจ ำนวนเงินดงักลำ่วจำกบริษัทโดยตรง โดยข้ำพเจ้ำขอสละสทิธ์ิในกำรเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินท่ีธนำคำรได้หกั
โอนจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนีแ้ก่บริษัททตำมใบแจ้งหนี  ้ แผ่นบนัทกึข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลท่ีธนำคำรได้รับจำกบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ
ธนำคำรจะหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำมีเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะนัน้เท่ำนัน้ และในกำรหกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำวข้ำพเจ้ำไม่
ประสงค์จะให้ธนำคำรแจ้งกำรหกับญัชีแตอ่ย่ำงใดเน่ืองจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรดงักลำ่วนัน้ได้จำกสมดุคูฝ่ำก และ/หรือ รำยกำรเดนิบัญชีของธนำคำร และ/หรือ ใบรับเงิน และ/
หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทแล้ว 

 

ในกรณีท่ีเอกสำรหลกัฐำน และ/หรือ เลขท่ีบญัชีเงินฝำกดงักลำ่วข้ำงต้นนี ้ได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตผุลใดก็ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนังสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกอตัโนมตัิ
ฉบบันีย้งัคงมีผลใช้บงัคบักบับญัชีเงินฝำกเลขท่ีบญัชีตำมท่ีได้มีกำรเปล่ียนแปลงดงักลำ่วนัน้ได้ด้วยทกุประกำร 

 

กำรขอให้หกับญัชีเงินฝำกดงักลำ่วข้ำงต้น ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัท่ีท ำหนงัสือนีแ้ละให้คงมีผลบงัคบัตอ่ไปจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้เพิกถอนโดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ธนำคำร
และบริษัททรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อยหนึง่เดือน 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

                                              

                                                                                       
ลงช่ือ ………..…………………………………………..……………..……………………………เจ้าของบัญชี 

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

(ตามท่ีให้ใว้กับธนาคาร) 
 

ส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

 
 

ลงช่ือ ………………………………………………….……………ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
 

          (……....………………………..………...……………….…...) 
   วันท่ี ........................................................................................ 

ส าหรับธนาคาร 
เจ้ำหน้ำท่ีธนำคำรตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

                          
 

ลงช่ือ ………………………………………………….……………ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
 

              (……....……………………….…..…………….…………....) 
   วันท่ี ........................................................................................... 

 

 

 


