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แบบค ำขอเพ่ิมเติมประเภทบญัชี 

 

วนัที.่................................................... 
ตามที่ข้าพเจ้า……………………………………….…..........................ตกลงเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืบญัชซีื้อขายหน่วยลงทุน รวมถงึธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์กบั บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“บรษิัท”) นัน้ ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ขอเปิดบญัชเีพิ่มเติมกบับรษิัท โดยขา้พเจ้าตกลงยนิยอมปฏบิตัิตามเงื่อนไขและรายละเอียดภายใต้
ขอ้ตกลงของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า หรอืสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืสญัญาซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า รวมถงึธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหลกัทรพัย์หรอืสญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งทุกประการ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

รำยละเอียดประเภทบญัชีท่ีขอเพ่ิมเติม 

ประเภทธุรกรรม  ระบุชือ่บญัช ีและ เลขทีบ่ญัช ี(ท่ีมีในปัจจบุนั)  ระบุชือ่บญัช ี(ขอเพ่ิมเติม) 

การซื้อขาย 
หลกัทรพัย ์

 Cash Basis 
 Cash Balance 
 Cross Border Trading  
 Credit Balance 
 ELN 

เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 

 Cash Basis 
 Cash Balance 
 Cross Border Trading 
 *กรุณาระบุสกุลเงนิหากไม่ระบุบรษิทัสงวนสทิธกิ าหนดเป็นสกุล USD  
        CNY   EUR   GBP   HKD    SGD   USD 

 Cross Border Trading ส าหรบัตลาดเวยีดนาม 
 Credit Balance 
 ELN 

การซื้อขาย 
ตราสารอนุพนัธ ์

 TFEX 
 

เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี........... 

 TFEX STREAMING 
 TFEX - MT4 

การซื้อขายหน่วยลงทุน  Fund Mart เลขทีบ่ญัช.ี.....……  Fund Mart 
การซื้อขายตราสารหนี้  Bond เลขทีบ่ญัช.ี.....……  Bond 
การยมืและใหย้มื
หลกัทรพัย ์

 SBL เลขทีบ่ญัช.ี.....……  SBL 

ธุรกรรมอื่น  ………………………… เลขทีบ่ญัช.ี.....……  ………………………… 
การออม 
หลกัทรพัย ์
 

 Easy Wealth Builder  
      ทุกวนัที ่5   ของเดอืน 
      ทุกวนัที ่15  ของเดอืน           
      ทุกวนัที ่25  ของเดอืน 
           

 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 
เลขทีบ่ญัช.ี.....…… 

 Easy Wealth Builder 
 วนัที ่5   ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 
  วนัที ่15  ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 
  วนัที ่25  ของเดอืน 
เงนิลงทุน................บาท 
 

หลกัทรพัยท์ีซ่ื้อ / จ านวนเงนิ 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 
…….……./……..…… บาท 

เหตุผลและความจ าเป็นทีข่อเพิม่เตมิประเภทบญัช ี(ระบุไดม้ากกว่า 1 รายการ) 
 ตอ้งการเพิม่ช่องทางการลงทุน  ตอ้งการใหม้ผีูแ้นะน าการลงทุน/เจา้หน้าทีก่ารตลาดเพือ่ดแูลการลงทุนมากกว่า 1 ท่าน 
 ตอ้งการท าธุรกรรมเพิม่เตมิ      อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………….. 

ช่องทางการซื้อขาย บญัชทีีข่อเพิม่เตมิ 
 ผ่านผูแ้นะน าการลงทุน /เจา้หน้าทีก่ารตลาด      
 ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต /ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบุ Email Address..........................................................................................      
ช่องการท าธุรกรรมเกีย่วกบัสญัญา บญัชทีีข่อเพิม่เตมิ 
 ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต /ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
กรณลีกูคา้ไมป่ระสงคด์ าเนินการผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต/ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัจะใชร้ปูแบบหรอืวธิกีารตามทีบ่รษิทัก าหนด 
ลกูคา้บญัชอีอมหุน้ (Easy Wealth Builder)  บรษิทัก าหนดใหด้ าเนินการผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต/ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เท่านัน้ 
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เง่ือนไขข้อตกลงและค ำรบัรองของลกูค้ำ 
1. ลูกค้าตกลงและยอมรบัที่จะปฏบิตัิตามเงื่อนไขของสญัญาตามประเภทบญัชทีี่ขอเปิดเพิม่เติมทุกประการและให้ถือว่าแบบค าขอเพิม่เติม

ประเภทบญัชฉีบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาดงักล่าวดว้ย 
2. ลกูคา้ตกลงและยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามประกาศ กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั ทีอ่อกโดยบรษิทั หน่วยงานควบคุมก ากบัดูแลธุรกจิหลกัทรพัย ์

เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย เป็นต้น 
โดยไม่ค านึงถงึว่าประกาศ กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั ดงักล่าวจะมขีึน้ก่อนหรอืในขณะทีลู่กคา้ท าแบบค าขอเพิม่เตมิประเภทบญัชฉีบบันี้ 
หรอืทีจ่ะมขี ึน้ต่อไปในอนาคต และใหร้วมถงึการใหบ้รกิารประเภทอื่นของบรษิทัทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ หรอืทีจ่ะมต่ีอไปในภายหน้า โดยใหถ้อืว่า
มผีลผูกพนัลูกค้านับแต่วนัที่ลงนามแบบค าขอเพิม่เติมประเภทบญัชฉีบบันี้ ทัง้นี้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ ลูกค้าตกลงยนิยอมเป็น
ผูร้บัผดิชอบทัง้สิน้ 

3. เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและยบัยัง้การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม หรอืพฤตกิรรมการลงทุนหรอืท าธุรกรรมทีไ่มเ่หมาะสม ลกูคา้ตกลงว่า 
(1)  ลูกค้ายนิยอมที่จะแจง้และจดัหาขอ้มูลดงันี้ พร้อมทัง้จดัท าค าชี้แจงเพื่ออธบิายรายละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้มูลดงักล่าวให้แก่บรษิัท ต ลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ ส านักหกับญัช ีหรอืส านักงาน กลต. เมือ่รอ้งขอหรอืเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานดงักล่าวก าหนด 

 (ก)  ขอ้มลูทีส่ามารถระบุความมตีวัตนทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้และผูร้บัประโยชน์จากการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้ทุกรายทุกทอด 
 (ข)  วตัถุประสงคใ์นการซื้อขายของลกูคา้ 
 (ค)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการซื้อขายของลกูคา้ 
 (ง)  ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการสัง่ซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรอืหลายทอดผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)  

ลกูคา้ยนิยอมทีจ่ะแจง้ จดัหา และจดัท าค าชี้แจงเกีย่วกบัขอ้มลูตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนัน้ทุกรายและทุกทอด  ทัง้นี้ เฉพาะทีลู่กคา้รู้
หรอืควรรูเ้นื่องจากการเป็นผูด้ าเนินการเช่นนัน้ 
    (2)  ลกูคา้ยนิยอมใหบ้รษิทังดใหบ้รกิารเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัลกูคา้เป็นการชัว่คราว ปิดบญัชซีื้อขาย จ ากดัการซื้อขาย 
และด าเนินการอื่นใดเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้ได ้แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ส านกัหกับญัชหีรอืส านกังาน กลต. ในกรณทีีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

 (ก)  การซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้มหีรอืน่าจะมผีลกระทบต่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
หรอืท าใหห้รอืน่าจะท าใหร้าคาของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนไมต่รงต่อสภาพปกตขิองตลาด 

 (ข)  ลกูคา้มพีฤตกิรรมการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีไ่มเ่หมาะสมหรอือาจฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 (ค)  ลูกค้าไม่ด าเนินการแจ้ง จดัหาข้อมูล หรอืจดัท าค าชี้แจงตาม (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดใน

สาระส าคญั 
4.   ลกูคา้ตกลงยอมรบัว่าในกรณทีีล่กูคา้ขอเพิม่เตมิประเภทบญัช ียนิยอมใหบ้รษิทัน าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ในฐานขอ้มลูของบรษิทั ประกอบ

ในการพจิารณาเพิม่เตมิประเภทบญัช ีโดยลกูคา้ตรวจสอบแลว้และขอยนืยนัว่าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 

                   ลงช่ือ............................................................................................ลูกค้ำ 
                                              (..........................................................................................) 
 

ส ำหรบัพนักงำน/เจ้ำหน้ำท่ี CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
อ้ำงอิงข้อมลูตำมบญัชีลกูค้ำเลขท่ี........................................... 
การตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารเบือ้งตน้ 
 ตรวจสอบลายมอืชือ่ลกูคา้ถูกตอ้ง 
 ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 เอกสารประกอบอืน่ (ระบุ).................................................... 
     ......................................................................................... 
      
ลงชือ่.................................................................ผูแ้นะน าการลงทุน                       
       (..............................................................) 
ฝา่ย/หน่วยงาน……………………………………………….………. 
Trader ID..................................................................................... 
สาขา...........................................รหสัสาขา……………………… 

วนัที.่........................................................................................ 

รำยกำรอนุมติั /ควำมเหน็เพ่ิมเติม 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
ลงชือ่……………………………………………………………………… 
       (.........................................................................................) 
ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการสาขา............................................................ 
              หวัหน้าทมี................................................................. 
              ระบุ........................................................................... 
วนัที.่................................................................................................ 




