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บันทกึข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า 
Memorandum of Agreement of the Amendment of the Agency/Brokerage Agreement 

 
วนัที่ Date....................................................... 

 
ตามที่ความในข้อ 17 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ใน

รายละเอียดเก่ียวกบัการติดตอ่และให้บริการลกูค้าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปนัน้ 

According to Clause 17 of the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Sor Thor. 35/2557 
Re: Rules in Detail on Communication with and Providing Services to Clients of Securities Companies and Derivatives Intermediaries 
which shall be effective since January 1, 2016, hereafter. 

บริษัทหลกัทรัพย์  ซีไอเอ็มบี  (ประเทศไทย) จ ากดั “บริษัท”  และลกูค้า มีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดแห่งสญัญาแต่งตัง้ตวัแทน
นายหน้า ตามรายละเอียดและข้อตกลงดงัตอ่ไปนี ้

CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. “company” and the client would like to amend the terms of the Agency/Brokerage 
Agreement in accordance with the details and terms as follows:  

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยัง้การกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือพฤติกรรมการลงทุน หรือท าธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมลูกค้า
ตกลงว่า 

For the purpose of preventing or ceasing unfair acts or improper investments or transactions, the client agrees to: 

(1)   ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนีพ้ร้อมทัง้จัดท าค าชีแ้จงเพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่
บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี หรือส านักงาน เม่ือร้องขอหรือ
หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนด 

(1)   the client agrees to notify and provide the following information, and  clarify such information in detail  to the company, 
the Stock Exchange of Thailand, the Securities Depository, the securities registrar, the clearing house or the SEC Office upon 
request, or according to the rules as specified by those organizations: 

(ก)  ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า  และผู้ รับประโยชน์จากการซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ของ
ลูกค้าทุกราย ทุกทอด 

(a) identifiable information manifesting the client and all persons who are the beneficial owners of listed securities 
trading regardless of directly or indirectly; 

(ข)  วัตถุประสงค์ในการซือ้ขายของลูกค้า 
(b)   the purposes of securities trading;   

(ค)  ข้อมูลเก่ียวกับการซือ้ขายของลูกค้า 
(c)   the securities trading information of the client;   

(ง)  ในกรณีที่ ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการส่ังซือ้ขายเพื่อบุคคลอ่ืนหลายรายหรือหลายทอดผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ
(omnibus account)  ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดท าค าชีแ้จงเก่ียวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคล
อ่ืนนัน้ทุกรายและทุกทอด  ทัง้นี ้เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผู้ด าเนินการเช่นนัน้ 

(d)  the information specified under (a), (b) and (c) of direct or indirect individual account of an omnibus account to the 
extent that the client knows or should have known as a result of holding such omnibus account.   

(2)   ลูกค้ายินยอมให้บริษัทงดให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกับลูกค้าเป็นการช่ัวคราว ปิดบัญชีซือ้ขาย 
จ ากัดการซือ้ขาย และด าเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี  ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
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ค าส่ังของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชีหรือส านักงาน ในกรณีที่
ปรากฏข้อเทจ็จริงดังนี ้

(2)  the client gives consent to the company for temporarily suspending services as broker of listed securities, closing a 
trading account, limiting trading volume, or performing any other act relating to listed securities trading of the client in order to comply 
with the order of the Stock Exchange of Thailand, the Securities Depository, the securities registrar, the clearing house or the SEC 
Office in cases where it appears the following facts: 

(ก)  การซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของลูกค้ามี หรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน หรือท าให้หรือน่าจะท าให้ราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 

(a)  listed securities trading by the client has or may have an impact on the orderly trading of listed securities, or has  
caused or may cause the trading price of the listed securities to deviate from normal market conditions; 

(ข)  ลูกค้ามีพฤติกรรมการซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(b)   the client’s listed securities trading behavior is inappropriate or may contravene the law on securities and exchange 

(ค)  ลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดท าค าชีแ้จงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิด
ความส าคัญผิดในสาระส าคัญ  

(c) the client fails to notify, provide information or prepare clarification under subclause (1), or provides false or 
materially misleading information. 

 การแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้าตามบนัทกึข้อตกลงนี ้ ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ลกูค้าได้ลงนามหรือยอมรับบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้
และให้ถือวา่เป็นสว่นหนึ่งของสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้า 

The amendment of the Agency/Brokerage Agreement as this Memorandum of Agreement shall be effective since the date 
the client has signed or accepted this Memorandum of Agreement and shall be deemed to constitute as part of the Agency/Brokerage 
Agreement. 
 
  
 

  ลงช่ือ....................................................................................................................................................ลกูค้า 
Signed                               The Client 
            (..................................................................................................................................................) 

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

Signed                              The Company 
        (นายวิโรจน์ ธีรศรัณย์)        (นางสาวมานิดา ประจง) 
      (Mr. Wirote Tirasaran)      (Ms. Manida Prachong)  
                                                                       ในนามบริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

       On behalf of CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
 
 
   
 


