
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบฟอรม์เปิดบญัชี 



เอกสารประกอบการเปิดบัญชีพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
Required documents for trading account opening with certified true copies

ลูกค้าบุคคลธรรมดา Individual Investor ลูกค้านิติบุคคล Corporate Investor 
1. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีนกัลงทนุต่ำงชำติ) 

Copy of Thai ID Card (Thai investor) or copy of passport (foreign investor) 
2. ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือใบอนญุำตท ำงำน (กรณีนกัลงทนุต่ำงชำติ)  

Copy of certificate of resident in Thailand or copy of work permit (foreign investor) 
3. ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหนำ้แรกที่แสดงเลขที่บญัชีที่ใชส้  ำหรบับริกำรหกั
บญัชีเงินฝำก (ATS) ส ำหรบักำรช ำระรำคำ 
A copy of the bank account book that shows the account number used for ATS for 
settlement. 

4. เอกสำรทำงกำรเงิน Financial documents (กรณีเปิดบัญชีซือ้ขายตราสารหนี)้ 
4.1 สลิปเงินเดือนล่ำสดุ Copy of latest salary slip 
4.2 ส ำเนำรำยกำรเดินบญัชีธนำคำรยอ้นหลงั 3 เดือน  

Copy of bank statement recent 3 months 
4.3 ส ำเนำรำยงำนหลกัทรพัยจ์ำกบริษัทหลกัทรพัยอ่ื์น (ถำ้มี)  

Copy of securities statement from other securities brokerage firm (if any) 
4.4 ส ำเนำหลกัฐำนกำรเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ิน เช่น ใบหุน้ ตั๋ว สญัญำ

ใชเ้งิน พนัธบตัร สลำกออมสิน เงินลงทนุในกองทนุ เป็นตน้ (ถำ้มี) 
Proof of ownership of assets such as share certificates, promissory notes, bonds, 
savings bonds, investments in funds etc. (if any). 

4.5 กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร For entrepreneur 
- ส ำเนำทะเบียนกำรคำ้หรือส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนบริษัทออก
ไม่เกิน 3 เดือน Copy of business registration or copy of certificate of business 
registration issued within 3 months. 
- ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิและวตัถปุระสงค ์

Copy of memorandum of association and business objectives 
- ส ำเนำบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้  

Copy of shareholders’ list 
- ภ.พ. 20, ภ.ธ. 20 (ถำ้มี)  

Copy of certificate of registration of value- added tax or specific business tax (if 
any)  
- งบกำรเงินยอ้นหลงั 2 ปีล่ำสดุ  

Copy of business’s financial statement recent 2 fiscal years 
5. ค่ำอำกรแสตมป์ Stamp duty 

1. ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนบริษัทออกไม่เกิน 3 เดือน 
Copy of certificate of corporate registration issued within 3 months. 

2. ส ำเนำหนงัสือบรคิณหส์นธิและวตัถปุระสงค ์
Copy of memorandum of association and company objectives. 

3. ส ำเนำบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ Copy of shareholders’ list 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูเ้สียภำษีนติิบคุคล (ถำ้มี) Copy of TAX ID card (if any) 
5. ภ.พ.20, ภ.ธ.20 (ถำ้มี) Copy of certificate of registration of value-added tax or 

specific business tax (if any). 
6. รำยงำนกำรประชมุ ระบปุระเภทบญัชี วงเงิน และผูร้บัมอบอ ำนำจในกำร

เปิดบญัช ี
Copy of the minutes of the Board of Director meeting specified the approval of 
securities account opening including account type, trading limit and its 
representative. 

7. ส ำเนำงบกำรเงินตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีงวดล่ำสดุ  
Copy of the latest company’s audited financial statement recent 1 fiscal year. 

8. ส ำเนำรำยกำรเดินบญัชีธนำคำรยอ้นหลงั 3 เดือน 
Copy of bank statement recent 3 months. 

9. ส ำเนำรำยงำนหลกัทรพัยจ์ำกบรษิัทหลกัทรพัยอ่ื์น  
Copy of securities statement from other securities brokerage firm (if any). 

10. ส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) และส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษัทตำมหนงัสือรบัรอง และ
ผูร้บัมอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม 
Copy of Thai ID Card (Thai people) or passport (foreign people) and certificate 
of resident in Thailand of the authorized directors and the company’s 
representative. 

11. แบบฟอรม์แสดงตนส ำหรบัลกูคำ้บคุคล (KYC) และแบบฟอรม์ FATCA 
ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษัท 
KYC/CDD form and FATCA form of the authorized director(s). 

12. เอกสำรหรือขอ้มลูกำรจดัตัง้กองทนุที่ลกูคำ้ไดร้บัมอบอ ำนำจใหบ้ริกำร 
และเอกสำรทีแ่สดงไดว้่ำลกูคำ้เป็นสถำบนักำรเงินที่อยู่ภำยใตก้ำรก ำกบั
ดแูลของหน่วยงำนรฐั 
Documents or information on the establishment of a fund authorized by the 
investor and showing that the customer is a financial institution under the 
supervision of the government agency. 

13. ค่ำอำกรแสตมป์ Stamp duty 

   1. หนงัสือมอบอ ำนำจ Power of Attorney 
   2. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ Copy of Thai ID Card (Thai representative) or passport (foreign representative) 
   3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือใบอนญุำตท ำงำน (กรณีต่ำงชำติ) Copy of certificate of resident in Thailand Copy of work permit (foreign investor) 
   4. แบบฟอรม์แสดงตนส ำหรบัลกูคำ้บคุคล (KYC) และแบบฟอรม์ FATCA ของผูร้บัมอบอ ำนำจ KYC/CDD form and FATCA form of representative 
   5. ค่ำอำกร 30 บำท / ผูร้บัมอบอ ำนำจ 1 ท่ำน Stamp duty Baht 30 per a representative 
เอกสารของบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของบัญชีทีแ่ท้จริงและ/หรือบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับลูกค้า (ถ้ามี) 
Documents of the person who is the genuine account owner and/or ultimate beneficial owner/controlling person of the customer (if any) 

   - ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นหนำ้ท่ีมีชื่อของบคุคลดงักล่ำว Copy of Thai ID Card and certificate of resident in Thailand; หรือ or 
   - ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีต่ำงชำติ) Copy of passport (foreign people); หรอื or 
   - ส ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัท Copy of certificate of corporate registration issued within one month 
 
ส่วนของบริษัท For company 
 **ขำ้พเจำ้ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ กับเอกสำรตน้ฉบบัของลูกคำ้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และขอรบัรองว่ำลูกคำ้ไดล้งนำมในเอกสำรค ำขอเปิดบญัชีและส ำเนำ
หลักฐำนประกอบอื่นๆ ด้วยตนเองต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ I have verified copy documents with original documents of the customer and certified that the customer has signed the 
application and certified copy documents before me. 
 
 

เจำ้หนำ้ที่กำรตลำด Marketing Officer __________________________ รหสั A/O ______________ 

            วนัที่ Date ________________________ 

กรณีผู้รับมอบอ านาจในการท าธุรกรรม For the customer’ s representative 





บรษิัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 

แบบค าขออนมุตัิวงเงิน/ปรบัปรุงวงเงิน/แจง้ความสมัพนัธล์กูคา้และพนกังาน 

ชื่อลกูคา้ __________________________________________________________________________________________     เลขที่บญัชี ___________________________________ 

ผูแ้นะน าการลงทนุ _________________________________   รหสั ________________ 

วตัถปุระสงคเ์พื่อ   เปิดบญัชีใหม ่   เพิ่มประเภทบญัช ี  เพิ่มวงเงิน  ลดวงเงิน  ทบทวนวงเงิน 

ประเภทบญัชี ลกูคา้ใหม่/วงเงินเดมิ ขอเพิ่ม/ลดวงเงิน รวมวงเงินใหม ่

 Mutual Fund 

 

 BE&BOND    

รวม    

 
ความสัมพนัธล์กูค้ากับพนักงาน 
 ไม่เป็นพนกังาน   เป็นพนกังาน   เป็นกรรมการ   เป็นผูถ้ือหุน้ 
 เป็นพนกังาน บล.อ่ืน/ พนกังาน บลจ. (ใหร้วมถึงบคุคลที่เป็นผูร้บัมอบอ านาจของลกูคา้) ระบชุื่อ บล./บลจ. ___________________________________________ 

ความเห็นผูแ้นะน าการลงทนุ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
           ลงช่ือ ________________________________________ 
                  (________________________________________) 

ความเห็นหวัหนา้ทีม/ผูจ้ดัการสาขา 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
           ลงช่ือ ________________________________________ 
                  (________________________________________) 

ผูมี้อ านาจอนมุตัิ/ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
           ลงช่ือ ________________________________________ 
                  (________________________________________) 
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A. ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถำม: บุคคลธรรมดำ B. ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถำม: นิตบิคุคล 

1. กำรลงนำมของลกูค้ำ 
 1.1 ลกูคา้ไดล้งนามในแบบค าขอเปิดบญัชีและสญัญาฯ ตอ่หนา้ท่านหรือบคุคลอ่ืนที่ไดร้บั
มอบหมายจากบริษัทหรือไม่ 
 1.2 กรณี 1.1 ตอบ “ไม่ใช่” ลกูคา้เขา้ข่ายดงัต่อไปนี ้

 ลกูคา้อาศยัอยู่ต่างประเทศ 
 ลกูคา้เป็นผูท้ี่มชีื่อเสียงและเป็นที่รูจ้กักนัทั่วไป 
 ลกูคา้เปิดบญัชีและซือ้ขายทางอินเตอรเ์น็ต 

 1.3 กรณีไม่ใช่ทัง้ 1.1 หรือ 1.2 ท่านมีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันีห้รือไม่ 
 ใหส้ถาบนัทางการเงินอ่ืนด าเนนิการพบลกูคา้แทน  

(โดยความยนิยอมของลกูคา้) 
 ระบุชื่อสถาบนัการเงนิ ................................................................ 
 ติดต่อกบัลกูคา้ทางโทรศพัท ์
 ติดต่อหรือสืบยอ้นไปยงัที่อยู่ของส านกังาน หรือสถานที่ตดิต่อที่ลกูคา้ไดแ้จง้ไว ้
 สอบทานกบับุคคลที่ 3 ไดแ้ก่ ...................................................... 
 ลกูคา้วางหลกัประกนัเป็นเช็คของลกูคา้ หรือท า ATS 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................... 

1.4 ลกูคา้ใหค้วามร่วมมือในการแสดงตนและการใหข้อ้มลูดีหรือไม่ 
 ดีมาก   ดี   ปานกลาง   นอ้ย   ไม่ร่วมมือ 

 
 ใช่    ไม่ใช ่

1. กำรระบุข้อมูลในค ำขอเปิดบญัช ี
1.1 ลกูคา้ไดก้รอกรายละเอียดต่อไปนีค้รบถว้นหรือไม ่
      (1) ชื่อบุคคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของบญัชทีี่แทจ้ริง 
 (2) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผูค้วบคมุการท าธุรกรรมในบญัช ี
 (3) ประเภทหรือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 (4) สถานทปีระกอบกจิการ และทีต่ิดต่อปัจจุบนั 
 (5) วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรม 
 (6) ประสบการณใ์นการท าธุรกรรม 
 (7) ประวตัิการกระท าความตามกฎหมายฟอกเงนิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นบัแต่วนัที่เปิดบญัช ี
 (8) กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามการเปิดบญัช ี
 (9) บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจใหด้  าเนินการแทนลกูคา้ 
 (10) ผูถ้ือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 25 (นบัรวมส่วนทีถ่ือโดยบุคคลที่บริษัทเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดยีวกนั) 
1.2 กรณีลกูคา้ไม่กรอกรายละเอียดขา้งตน้ ท่านไดด้  าเนนิการอย่างไร 
  สอบถามจากลกูคา้ 
  ตรวจสอบขอ้มลูจากแหล่งทีเ่ชื่อถือได ้ระบุ ............................................. 
  พิจารณาจากโครงสรา้งการถือหุน้ 
     บุคคลที่เป็นเจา้ของบญัชีที่แทจ้ริง คือ ..................................................... 
       บุคคลที่เป็นผูค้วบคมุการท าธุรกรรมในบญัชี ........................................... 
     ผูถ้ือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 25 ไดแ้ก่................................................................ 
หมายเหตุ : การระบุถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของบญัชีที่แทจ้ริง ใหพ้ิจารณาจากโครงสรา้งผู้ถือหุน้ โดยนบัสดัส่วนการ

ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 25 (นบัรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ให้

พิจารณาการถือหุน้ในทอดต่อๆ ไปดว้ย (ตัง้แต่รอ้ยละ 50) จนถึงผู้ถือหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม หาก

ผูถื้อหุน้ตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปในทอดสุดทา้ยเป็นนิติบุคคลก็ให้ถือกรรมการผูม้ีอ านาจ นิติบุคคลดังกล่าวเป็น

ผูร้บัผลประโยชนห์รือบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของลกูคา้ที่เปิดบญัชีแลว้แต่กรณียกเวน้ในกรณีที่ไม่สามารถ

รวบรวมขอ้มูลดงักล่าวไดก็้ใหใ้ช้รายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในทอดแรก (รอ้ยละ 

25) แทนก็ได ้     

 
 
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 

2. กำรระบุข้อมูลในแบบค ำขอเปิดบัญช ี
 2.1 ลกูคา้ไดก้รอกรายละเอียดในเรื่องดงัต่อไปนีค้รบถว้น หรือไม่ 
 - ชื่อบุคคลธรรมดาเป็นเจา้ของบญัชทีี่แทจ้ริง 
 - ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผูค้วบคมุการท าธุรกรรมในบญัช ี
 - ขอ้มลูเกี่ยวกบัอาชีพและสถานที่ท างาน 
 - วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรม 
 - ประสบการณใ์นการท าธุรกรรม 
 - ประวตัิในการท าธุรกรรม 
 - ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายฟอกเงนิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นบัตัง้แต่วนัที่ขอเปิดบญัช ี
 2.2 กรณีลกูคา้ไม่กรอกรายละเอียดขา้งตน้ ท่านไดส้อบถามหรือตรวจสอบขอ้มลูจากแหลง่
ที่เชื่อถือไดห้รือไม่ 
 - บุคคลทีเ่ป็นเจา้ของบญัชีที่แทจ้ริง ..................................................... 
 - บุคคลทีเ่ป็นผูค้วบคมุการท าธุรกรรมในบญัชี...................................... 
 - ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายฟอกเงนิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
................................................................................................................ 

 
 
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 

2. ควำมสมัพันธข์องลกูค้ำกบัเจ้ำหน้ำท่ีผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุน/พนักงำนบริษัท/บริษัท 

 2.1 เจา้หนา้ที่ผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุน (ผูด้แูลบญัชี) เป็นกรรมการในนิตบิุคคลนัน้  
ต าแหน่ง........................................................................................... 
 2.2 พนกังานบริษัทชื่อ................................................................ เป็นผูถ้ือหุน้ในนติิบุคคล
นัน้ สดัส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ.............. โดยรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ 
 2.3 นิติบุคคลนัน้เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท สดัส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ....................... 
 2.4 บริษัทเป็นผูถ้ือหุน้ของนิตบิุคคลนัน้ สดัส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ...................... 

 

C. ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถำม  
 (กรณลีูกค้ำอยู่ในกลุ่มท่ีมีควำมเสี่ยงสูงในดำ้นกำรฟอกเงิน: กลุ่ม 3) 

3. กำรตรวจสอบข้อมูลอ่ืนโปรดตรวจสอบหรือสอบถำมข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 3.1 ลกูคา้และคู่สมรส เป็นนกัการเมือง (กรุณาระบุต าแหน่งทางการเมือง / ความสมัพนัธท์ี่
เกี่ยวขอ้ง) .......................................................................................................... 
 3.2 ลกูคา้มีแหล่งเงิน ถิน่ที่อยู่อาศยั สถานที่ตดิต่อ หรือจดัตัง้ในเขตดินแดนหรือประเทศที่
ไม่มมีาตรการ ไม่ไดป้ระยุกตใ์ชข้อ้แนะน าของ Financial Action Task Force on Money 
Laundering – FATF หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการก าหนดมาตรการทางการเงินทีเ่กีย่วกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรือไม่ ถา้ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
................................................................. 
 3.3 ลกูคา้มีอาชีพหรือธุรกิจในกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสงู (ตามประเภทธุรกจิในแบบค าขอฯ) 
หรือไม่ ถา้ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด ....................................................... 

 
 ใช่    ไม่ใช ่
 
 ใช่    ไม่ใช ่
 
 
 
 ใช่    ไม่ใช ่
 

1. กำรตรวจสอบข้อมูลอ่ืนท่ำนไดต้รวจสอบหรือสอบถำมข้อมูลดังต่อไปน้ีหรือไม ่
 1.1 ลกูคา้มีความเกี่ยวขอ้งกบัการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) กรุณาระบคุวามสมัพนัธท์ี่
เกี่ยวขอ้งกบัการเมือง...................................................................... 
 1.2 ลกูคา้มีสญัชาติ แหล่งเงินทนุ ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ทีต่ิดต่อ หรือจดัตัง้ในเขต
ดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ถา้ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
.......................................................................................... 

 1.3 ลกูคา้ประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสีย่งสงู (เชน่ เจา้ของส านกังานกฎหมาย 
ธุรกิจการซือ้เพชรพลอย วตัถุโบราณ หรือทองค า ธุรกิจรบัแลกเปลี่ยนเงนิตรา บริการโอนเงิน 
สถานกาสิโนและการพนนั โรงงานผลิตอาวธุ ตวัแทนคา้อาวธุ ตวัแทนหรือผูป้ระกอบธุรกจิให้
กูย้ืมเงนินอกระบบ) ถา้ใช่ กรุณาระบุรายละเอียด
.................................................................................................. 

หมายเหต:ุ ลกูคา้หมายรวมถึงผูร้บัผลประโยชน ์ผูม้ีอ านาจควบคมุ และผูร้บัมอบอ านาจ 

 
 ใช่    
ไม่ใช ่
 
 ใช่    
ไม่ใช ่
 
 
 ใช่    
ไม่ใช ่
 

4.กำรตรวจสอบเพิ่มเตมิ ท่ำนได้ด ำเนินกำรเพิ่มเตมิ ดังต่อไปน้ี 

 4.1 ขอเอกสารหลกัฐานการยนืยนัตวัตนและที่อยู่ของลกูคา้เพิ่มเติม  
ไดแ้ก่ ........................................................................................................... 
 4.2 สอบถามขอ้มลูลกูคา้กบัแหล่งอา้งอิงที่เชื่อถือได ้
 4.3 ขอส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัประโยชน ์และ/หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
 4.4 ขอขอ้มลูเอกสารที่เกีย่วกบัที่มาของเงิน 
 4.5 ไดต้รวจสอบเอกสารตวัจริงจากลกูคา้ 

 
 ใช่    ไม่ใช ่
 
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่

2. แหล่งท่ีมำของทรัพยส์ินเฉพำะลกูค้ำท่ีอยู่ในกลุม่ควำมเสีย่ง 3 (เลือกได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 
และมูลค่ำทรัพยส์ินโดยประมำณ 

 การประกอบธุรกจิ         กูย้ืม        มรดก 
 การลงทุนอ่ืนๆ ...............................................   อ่ืนๆ .............................. 
มลูค่าทรพัยส์ินโดยประมาณ ............................................................ บาท 

 

3. กำรตรวจสอบเพิ่มเตมิท่ำนได้ด ำเนินกำรเพิ่มเตมิดังต่อไปน้ี 

 3.1 ขอเอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตนและถิน่ที่อยู่ของลกูคา้เพิ่มเติม ไดแ้ก่
...................................... 
 3.2 สอบทานขอ้มลูลกูคา้กบัแหล่งอา้งอิงที่เชื่อถือ ............................................ 
 3.3 ขอส าเนาบตัรประชาชน ของผูร้บัผลประโยชน/์ผูม้ีอ านาจควบคมุ 
 3.4 ขอขอ้มลูเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัแหล่งที่มาของเงิน 

 
 ใช่    ไม่ใช ่
 
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่

D. ค ำถำมประกอบกำรท ำ KYC และ CDD 

1. ลกูคา้ตอ้งการเปิดบญัชีในนามบคุคลอ่ืน 
2. ลกูคา้ฝากหุน้หรือรบัมอบในนามบุคคลอ่ืน 
3. ลกูคา้พยายามหลกีเลีย่งการแสดงตวั 
4. ลกูคา้พยายามหลกีเลีย่งการท าธุรกรรมผ่านระบบบญัชธีนาคาร 
5. ลกูคา้ตอ้งการช าระเงินผ่านบญัชีบุคคลอ่ืน 
6. ลกูคา้มีความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน 
7. ลกูคา้สนใจเรื่องการฟอกเงนิเป็นพิเศษ 
8. ลกูคา้ใหค้วามร่วมมือในการจดัส่งเอกสารการเปิดบญัช ี
9. ลกูคา้ยื่นเอกสารการเปิดบญัชีครบถว้น 

 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่

10. บริษัทพิสจูนไ์ดว่้าเป็นลกูคา้ที่รูจ้กักนัทั่วไป 
11. ลกูคา้ไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดัส่งเอกสารประกอบการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
12. ลกูคา้ไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดัส่งเอกสารตามที่มกีารรอ้งขอเป็นครัง้คราวตามความจ าเป็น 
13. ลกูคา้ยื่นเอกสารที่ไม่ไดร้บัการรบัรอง 
14. ลกูคา้เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผิดมลูฐานทัง้ภายในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศตามกฎหมายฟอกเงนิของประเทศไทย 
15. ลกูคา้ขอทราบเกีย่วกบัการรายงานธุรกรรมและมเีหตอุนัควรสงสยัว่าลกูคา้ตอ้งการหลีกเลี่ยง

การถูกรายงาน 
16. ลกูคา้ขอใหบ้ริษทัหลกัทรพัยไ์ม่รายงานการท าธุรกรรมของลกูคา้ 

 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
 
 ใช่    ไม่ใช ่
 ใช่    ไม่ใช ่
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 บตัรตวัอยา่งลายมอืช่ือ ส ำหรบับรษิทัฯ 
    (Signature Card) 

ชื่อบญัช ี___________________________________ เลขทีบ่ญัช ี____________________ 

เจ้าของบญัชี 
 
 
 

 
 
 

ผู้รบัมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 
 
 

 
 
 

 

หมำยเหตุ ____________________________ 

ลงชื่อ ______________________ ผูแ้นะน ำกำรลงทุน 
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ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)*
Juristic Investor Name*

ประเภทธุรกิจ Business Type*

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.*
เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*

ไทย Thailand

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

สาขาลำดับที่ Branch No.

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine

บาท Baht

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

Page 1

* Required

- - - - -

รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด)
Total Income per Year (Latest financial statement)

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine

ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน
Tax Exempt on Dividend and Capital Gain

ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
Non-Tax Exempt

มิได้ประกอบกิจการในไทย
Non-Operating in Thailand

ประกอบกิจการในไทย
Operating in Thailand

ได้รับการยกเว้นภาษี
Tax Exempt Campany

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

มูลค่าทรัพย์สิน
Asset Value

หรือ Or

บาท Baht (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
(Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder's equity

บาท Baht (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)
(Shareholder's equity as the latest financial statement that is reviewed by
auditor)

 

ประเภทบญัชีที่ตอ้งการเปิด   กองทนุรวม   ตราสารหนี ้   อื่น ๆ ........................................... 
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FundConnext

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*
ชื่อ - นามสกุล

Name - Surname

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information - For Account Opening

1.

อำนาจลงนาม

Signatory
Authorized

เป็นผู้บริหารสูงสุด
Chief

Executive

2.

3.

4.

5.

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

6. มี Yes ไม่มี No

7. มี Yes ไม่มี No

8. มี Yes ไม่มี No

9. มี Yes ไม่มี No

10. มี Yes ไม่มี No

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

Page 2

* Required

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง Commercial Registration Certificate Address*

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income*

ค่าหุ้น Stock
เงินบริจาค Donation
เงินกู้ Loan

เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business

เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน Country's Source of Income/Investment Fund*

เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*
Juristic's Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/Letter of authority/Minutes of meeting

ข้อมูลติดต่อ Contact Information
ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ*
Name-Surname

ตำแหน่ง/ฝ่าย
Position/Division

โทรศัพท*์
Telephone

โทรสาร
Fax

อีเมล
Email

ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ*
Name-Surname

ตำแหน่ง/ฝ่าย
Position/Division

โทรศัพท*์
Telephone

โทรสาร
Fax

อีเมล
Email

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

ประเทศไทย Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)
Other countries (Please specify)
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FundConnext
Page 3

1.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
List of Shareholders holding from 25% of shares

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น
Name - Surname or Shareholders

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

1.

2.

3.

4.

กรณีิบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Individuals who shareholders of juristic's owner*:

กรณีินิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Juristics who shareholders of juristic's owner*:

วันหมดอายุ
(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)

Date of Expiry
(Only for Passport and Alien

Registration Card)

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล

ท่ีเป็นผู้ถือหุ้น

Name - Surname or Juristic Name

เลขท่ีบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

/เลขทะเบียนนิติบุคคล

ID Card No./Passport No.

/Tax ID/Commercial Registration No.

สัญชาติ
Nationality

1.

2.

3.

4.

วันหมดอายุ
(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)

Date of Expiry
(Only for Passport and Alien

Registration Card)

เลขทะเบียนนิติบุคคล
Commercial Registration No.

ประเทศที่จดทะเบียน
Registration Country

2.ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

Name - Surname or Juristic Name

สัญชาติ
Nationality

1.

2.

3.

4.

วันหมดอายุ
(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประชาชน)

Date of Expiry
(Only for Passport and Alien

Registration Card)

เลขทะเบียนนิติบุคคล
Commercial Registration No.

ประเทศที่จดทะเบียน
Registration Country

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล

ท่ีเป็นผู้ถือหุ้น

เลขท่ีบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

/เลขทะเบียนนิติบุคคล

ID Card No./Passport No.

/Tax ID/Commercial Registration No.
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FundConnext
3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

* Required

Page 4

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document

-- --

--
ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.)
บัตรประชาชน ID Card

หนังสือเดินทาง Passport

เลขที่ No.

เลขที่ No.

เลขที่ Address No.

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

ใช่ Yes ไม่ใช่ Noตำแหน่งงาน Position

--

ประเทศที่ออก Issuing Country

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

เลขที่ No. -- --

--
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม*
Authorized person of Juristic Investor for transaction

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

--
1.ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname
วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.)

-- --บัตรประชาชน ID Card

หนังสือเดินทาง Passport

เลขที่ No.

เลขที่ No.
--

ประเทศที่ออก Issuing Country

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

เลขที่ No. -- --

--

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.
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FundConnext
4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

* Required

Page 5

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

--
2.ชื่อ - นามสกุล* Name - Surname
วันเดือนปีเกิด* (ค.ศ.) Date of Birth (B.E.)

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

เลขที่ Address No.

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

-- --บัตรประชาชน ID Card

หนังสือเดินทาง Passport

เลขที่ No.

เลขที่ No.
--

ประเทศที่ออก Issuing Country

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

เลขที่ No. -- --

--

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

ใช่ Yes ไม่ใช่ Noตำแหน่งงาน Position

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

ใช่ Yes ไม่ใช่ Noตำแหน่งงาน Position

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*

เลขที่ Address No.

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document
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5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

FundConnext

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

* Required

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management

บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment

การลงทุน Investment

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

Page 6

วันที่ Date --

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
Same as Commercail Registration Certificate Address

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No.

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

โทรสาร Fax

ไปรษณีย์ Post

ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*
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5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

FundConnext

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature
( )

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature
( )

* Required

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

Page 7

วันที่ Date --

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และ
เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

หมายเหตุ

Remark For bank account for subscription and bank account for Redemption proceeds and dividend,
the securities holder and the account holder must be the same person.

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting
documents are truthful, complete and up-to-date.

คำรับรอง

Statement of confirmation
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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening  

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไวด้งัต่อไปนี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนที่เขา้ร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดกำร”) โดยผูข้อเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ไดล้งนามในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพ่ือรบัทราบและตกลงเขา้ผูกพันและปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through FundConnext 
service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form 
as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions: 
1. ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษัทจดัการใชต้น้ฉบับของค าขอเปิดบัญชีกองทนุรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุรวมที่ผูล้งทนุไดล้งนามไวแ้ลว้เป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทนุรวมส าหรบั

บริษัทจดัการทกุรายที่ผูล้งทนุประสงคจ์ะเปิดบญัชีกองทนุรวม และในกรณีที่บริษัทจดัการใชส้  าเนาของเอกสารขา้งตน้ (ส  าเนากระดาษ ส าเนาในรูปแบบของการสแกนขอ้มลูหรือส  าเนาที่จดัเก็บ
ในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด) ผูล้งทนุตกลงใหส้  าเนาเอกสารดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย และใชผู้กพนักบัผูล้งทนุไดเ้สมือนกบัตน้ฉบบัของเอกสาร 
The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant 
supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor 
intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned 
information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original 
documents. 

2. ผูล้งทนุขอรบัรองและยืนยนัว่าขอ้มลูที่ใหไ้วใ้นค าขอเปิดบัญชีกองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุรวม แบบสอบถามเพื่อก าหนดความเสี่ยงของผูล้งทนุ และ/หรือตามขอ้สอบถาม
เป็นครัง้คราวของบริษัทจดัการ เป็นขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง และเป็นปัจจบุนั และหากขอ้มลูดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผูล้งทนุตกลงแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือ
แจง้ในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบัใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชักชา้ และในกรณีที่ภายหลงับริษัทจัดการมีการติดต่อผูล้งทุนตามวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้ 8 เพ่ือแจง้ยืนยัน หรือปรบัปรุง
ขอ้มลูขา้งตน้ไปยงัผูล้งทนุ หากผูล้งทนุไม่แจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหรือตอบกลบัตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด ผู้ลงทนุตกลงใหบ้ริษัทจดัการยึดถือขอ้มลูล่าสุดที่มี
อยู่เดิมเป็นขอ้มลูปัจจบุนัของผูล้งทุน 
The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the customer 
risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there be any changes to 
such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form acceptable to the Asset 
Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method as specified in Clause 8 for the 
purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond in accordance with the method and within 
the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest 
information as the up-to-date information of the Investor. 

3. ผูล้งทนุขอใหค้วามยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแ้ก่บริษัทจดัการในการเก็บรวบรวม ใชส้่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งขอ้มลูของผูล้งทนุ รวมทัง้ขอ้มลูใดๆ ในบญัชีกองทนุรวมทัง้หมด
ที่ผูล้งทุนมีกับบริษัทจัดการใหก้ับบุคคลดังต่อไปนีไ้ดต้ามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรือเพ่ือ
ประโยชนใ์นการใหบ้ริการหรือเสนอผลิตภณัฑท์างการลงทนุแก่ผูล้งทนุ และ/หรือเพื่อการด าเนินงานของบริษัทจดัการหรือกองทนุ และ/หรือเพื่อการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัที่บริษัทจดัการหรือ
กองทนุมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิ 
The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor 
including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management 
Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment 
products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company 
or the fund has to comply with: 

(1) ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานหรือการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ 
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund 

(2) หน่วยงานหรือองคก์รใดๆของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and 

(3) บคุคลอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่าวเพ่ือวัตถปุระสงคข์า้งตน้ 
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above. 

4. ในกรณีที่ผูล้งทนุไม่สามารถปฏิบตัิตามค าขอของบริษัทจดัการในการน าส่งขอ้มลู เอกสาร และหรือค ายินยอมเพ่ิมเติมตามที่บริษัทจดัการหรือกองทนุมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายทัง้ใน
และต่างประเทศหรือตามขอ้ผูกพนัที่บริษัทจดัการหรือกองทนุมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิหรือเป็นเรื่องที่จ  าเป็นส าหรบัการด าเนินงาน หรือการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ หรือผูล้งทนุไม่ปฏิบัติ
ตามขอ้ก าหนด และเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวม ผูล้งทนุตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจดัการสามารถระงับการใหบ้ริการใดๆอนัเกี่ยวขอ้งกบับัญชีกองทนุรวมของผูล้งทนุไดร้วมทั้งด าเนินการ
ปิดบัญชีกองทุนรวมของผูล้งทุน โดยผูล้งทุนขอมอบอ านาจ และขอใหค้วามยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแ้ก่บริษัทจดัการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุ
เพ่ือปิดบัญชีกองทนุรวมของผูล้งทนุไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการด าเนินการของผูล้งทนุเอง และผูล้งทนุตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการใน
การด าเนินการดงักล่าวบริษัทจดัการหรือกองทนุมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิ 
In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the 
discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management 
Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to 
comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services 
related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents 
to the Asset Management  
Company to close the Investor’s mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset Management 
Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset 
Management Company. 

5. ผูล้งทุนรบัทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธค าขอเปิดบัญชีกองทนุรวม หรือการท าธุรกรรมกับผูล้งทนุทัง้หมดหรือบางส่วน ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งชีแ้ จงแสดง
เหตผุลใดๆแก่ผูล้งทนุ และการตดัสินใจของบริษัทจดัการใหถ้ือเป็นที่สดุ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ที่ของบริษัทจดัการที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน ตลอดจน
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นใดที่บริษัทจดัการไดก้ าหนดไว้ 
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form 
or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of the Asset Management 
Company is  
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deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other 
conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included. 

6. ในกรณีที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุใหก้ับบริษัทจดัการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผูล้งทนุส่งค าสั่งซือ้ขายหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งค าสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอรเ์น็ตของผูใ้หบ้ริการ FundConnext ผูล้งทุนตกลงใหถ้ือเอาขอ้มูลค าสั่งที่บริษัทจดัการไดร้บั
จากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผูล้งทุนเสมือนหนึ่งผูล้งทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอรม์ค าสั่งในการท ารายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและขอ้มูลดังกล่าวถือเป็นหลกัฐานที่ถูกต้อง
สมบรูณแ์ละใชอ้า้งอิงส  าหรบัการท ารายการของผูล้งทนุได ้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or the 
Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnext service provider, the Investor agrees that the information on the 
order received by the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset 
Management Company and shall constitutes a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted 
by the Investor. 

7. ผูล้งทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง้ ผูล้งทุนไดร้บัหนังสือชีช้วน หรือคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลว้แต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชใ้นการขายหน่วยลงทุนจากบริษัท
จดัการและ/หรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาที่ท  าหนา้ที่เป็นผูต้ิดต่อผูล้งทนุ รวมทัง้พนกังานผูท้  าหนา้ที่ในการขายหน่วยลงทุนของบคุคลดังกล่าวแลว้ 
และผูล้งทนุมีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอย่างดีว่า 
The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as 
the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for 
contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding 
in the investment in the mutual fund’s investment units and that: 

(1) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผูล้งทนุควรจะศึกษาขอ้มลูต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนอย่างละเอียดรอบคอบ 
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus; 

(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดร้บัช าระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที่ไดม้ีค าสั่งไว้ 
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original 
principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed. 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาที่ท  าหนา้ที่เป็นผูต้ิดต่อผูล้งทนุที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ (รวมทั้งพนกังานผูท้  า
หนา้ที่ในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าว) ใหค้ าแนะน าทั่วไปหรือค าแนะน าเฉพาะเจาะจงแก่ผูล้งทนุ ผูล้งทุนจะไดร้บัค าเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด อนัไดแ้ก่ 
In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting 
the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide 
general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and 
procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows: 

(ก) ค าเตือนเกี่ยวกบัความเสี่ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
The warning on risks associated with the investment in investment units; 

(ข) ค าเตือนเกี่ยวกบัความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ๆ 
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund; 

(ค) ค าเตือนในกรณีที่มีการใหค้ าแนะน าทั่วไปว่า ค าแนะน าดังกล่าวมิใช่ค าแนะน าแก่ผูล้งทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และค าแนะน านั้นไม่ ไดเ้กิดจากการวิเคราะหห์รือ
ค านึงถึงวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ ฐานะทางการเงินและความตอ้งการของผูล้งทนุ 
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis 
or consideration of the Investor’s objectives, financial status and investor’s need and 

(ง) ค าเตือนในกรณีที่มีการใหค้ าแนะน าเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผูล้งทนุปฏิเสธการใหข้อ้มลูส่วนตวัหรือการใหข้อ้มลูส่วนตวัที่เป็นปัจจบุนั ผูล้งทนุอาจไดร้บัค าแนะน า
ที่ไม่เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคฐ์านะทางการเงินหรือความตอ้งการของผูล้งทนุ เนื่องจากค าแนะน าที่ใหน้ัน้ไดพิ้จารณาจากขอ้มูลเพียงเท่าที่ผูล้งทุนเปิดเผยใหท้ราบ
หรือกฎหมายก าหนด ผูล้งทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนโดยล าพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจดัการและ ไม่มีผลใหบ้ริษัทจัดการตอ้ง
รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, 
the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor’s objectives, financial status and investor’s needs since such advice has been 
made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms 
that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and 
the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect; 

(4) ส าหรบัผูล้งทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผูล้งทุนไดอ้่านและเขา้ใจโดยตลอดถึงขอ้ความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลว้แต่
กรณีและผูล้งทุนรบัทราบว่าบริษัทจดัการมิไดเ้ป็นผูใ้หค้  าแนะน า หรือใหค้ าปรึกษาดา้นภาษีแก่ผูล้งทุน รวมทัง้ผูล้งทนุจะไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทนุรวม SSF, SSFX, 
RMF และ LTF ไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้
For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF 
or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax 
matter for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of SSF, SSFX, 
RMF and LTF. 

8. บรรดาการติดต่อ หนงัสือติดต่อ และ/หรือหนงัสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือขอ้มลูอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งใหแ้ก่ผูล้งทนุ ใหบ้ริษัทจดัการสามารถติดต่อดว้ยวิธีใดก็ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการแจง้
ทางโทรศัพทโ์ทรสาร ขอ้ความสัน้ (SMS) ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส(์email) ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือใหค้นน าไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสงัคม
ออนไลน ์(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารดว้ยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ไดส้่งไปยงั เลขหมายโทรศพัทโ์ทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส(์email address) ที่
อยู่ที่ระบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชีกองทนุรวม หรือที่ผูล้งทนุไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุแลว้ หรือส่งผ่านไปยงั applications ที่ผูล้งทนุ download ไวห้รือเผยแพรผ่่านสื่อสงัคม
ออนไลนท์ี่ผูล้งทุนไดเ้ข้ามาติดตามหรือเพ่ิมชื่อเพ่ือรบัขอ้มลูไวใ้หถ้ือว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูล้งทุนแลว้โดยชอบ ทั้งนี ้โดยไม่ค านึงว่า ผูล้งทุนจะไดร้บัดว้ยตนเอง หรือมีผูร้บัไวห้รือจะไดเ้ปิดอ่านขอ้มลู
หรือไม่ก็ตามส าหรบัในกรณีที่ส่งให ้
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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening 

ไม่ไดเ้พราะผูล้งทุนยา้ยที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนีเ้ปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรือ้ถอนไป โดยไม่มีการแจง้การยา้ยหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรือ้ถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้
ไม่ไดเ้พราะเลขหมายโทรศัพทโ์ทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส(์email address) หรือที่อยู่ที่ผูล้งทนุไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนังสือครัง้หลงัสดุไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนัก็ดีใหถ้ือว่าผู้
ลงทนุไดร้บัและทราบหนงัสือติดต่อ ค าบอกกล่าว ขอ้มลูหรือหนงัสืออื่นใดของบริษัทจดัการแลว้โดยชอบ 

For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use 
various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, 
Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the 
mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or 
disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of 
whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because 
the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset 
Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the 
Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company. 

9. เพ่ือใหบ้ริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการของบริ ษัทจัดการ) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้หน่วยลงทุนและผูเ้กี่ยวขอ้งกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนา้ที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย) ไดแ้ละเพื่อ
เป็นการลดขัน้ตอนที่ผูล้งทนุจะตอ้งน าส่งเอกสาร ขอ้ตกลงอนัเกี่ยวกับหนา้ที่ของผูล้งทุน ขอ้มลู ค ายืนยนั และค ายินยอมใดๆเกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึง
เอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อา้งถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ใหก้บับคุคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นรายๆ ไป ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของการ
เปิดบญัชีกองทนุนีห้ากผูล้งทนุใหห้รือจะใหเ้อกสารและขอ้มลูแก่บคุคลใดบคุคลหนึ่งขา้งตน้ ผูล้งทนุตกลงและยินยอมใหบ้คุคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมดรวมถึงตวัแทนมีสิทธิใชเ้อกสารและขอ้มูล
ดงักล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผูล้งทนุไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ กบับคุคลดงักล่าวทกุราย และใหบ้คุคลดงักล่าวทกุรายสามารถน าส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มลูนัน้ระหว่างกนัไดท้ัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/
หรือบคุคลแต่ละรายขา้งตน้สงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูล้งทนุในภายหลงัได้ 
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the fund to 
be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the prevention and 
suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation 
and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor 
(hereinafter called “Documents and Information”) to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual fund account opening, in case the Investor 
gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and consents to such persons including their representatives to use 
such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to 
send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request 
additional Documents and Information from the Investor. 

10. ผูล้งทนุตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่างๆในหนงัสือชีช้วนของแต่ละกองทนุรวมที่ผูล้งทนุไดล้งทนุไวข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขในแบบฟอรม์ซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระเบียบปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมเพ่ิมเติมจากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวมนีต้ามที่แต่ละบริษัท
จดัการจะก าหนด รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ซึ่งผูล้งทนุสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุ
รวมเพ่ิมเติมของแต่ละบริษัทจดัการไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการดงักล่าว 
The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions 
in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening 
in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management Company including any future amendment 
thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of 
each Asset Management Company on its relevant website. 

11. ผูล้งทนุยอมรบัและตกลงว่าขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวมนีย้งัคงมีผลใชบ้งัคบักบัผูล้งทนุต่อไป แมป้รากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนนุการขาย หรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการ FundConnext แลว้ 
The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset Management 
Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnext 
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1. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

2. ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินกิจการ
What is the proportion of your expenses compare to your revenue?

Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks,

ก. น้อยกว่า 1 ปี Less than 1 year ค. 6 - 10 ปี 6 - 10 years

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of the revenue
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of the revenue
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the revenue
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of the revenue

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
ง. มีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหนี้สินเลย
Almost no liabilities or no liabilities

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
(Your can choose more than 1 item)
ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของนิติบุคคล คือ
What is your risk tolerance?
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้

Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment

Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ึ

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years

ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

ข. 1 - 5 ปี 1 - 5 years

หน่วยลงทุน)

Debenture, Structure note, Mutual Fund Units)

ง. มากกว่า 10 ปี More than 10 years

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic Investor

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด
มากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which
investment portfolio are you most willing to invest in?
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10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht.
What will you do?

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets

ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds

ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

11.หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา
ที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล Suitability test for Juristic Investor

Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose
all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss,
how would you feel?
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

4321

กำไร Profit

30%
20%
10%
0%

2.5%

-10%
-20%

ขาดทุน Loss

7%
15%

-5%-1%

25%

-15%

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
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สว่นที ่4 เกณฑก์ารใหค้ะแนน (เจา้หนา้ทีผู่แ้นะนำการลงทนุกรณุาทำเครือ่งหมาย ✓ หนา้ระดบัคะแนนตามผลการประเมนิสว่นที ่1 ของผูล้งทนุ) 

 
ผลประเมนิ 

✓ ระดบัคะแนน ประเภทนักลงทุน   ตราสารทีส่ามารถลงทุนได ้

 < 15 คะแนน เสี่ยงต่ำ ตราสารทุนเล็กน้อย/หน่วยลงทุน - ตราสารหน้ีที่มีระดับความเสี่ยง 1 

 15 – 21 คะแนน เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ตราสารทุนบางส่วน/หน่วยลงทุน – ตราสารหน้ีที่มีระดับความเสี่ยง 1 – 4 

 22 – 29 คะแนน เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ตราสารทุนได้ปานกลาง/หน่วยลงทุน – ตราสารหน้ีที่มีระดับความเสี่ยง 1 – 5 

 30 – 36 คะแนน เสี่ยงสูง ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก/หน่วยลงทุน – ตราสารหน้ีที่มีระดับความเสี่ยง 1 – 7  

 37 คะแนนขึ้นไป เสี่ยงสูงมาก ตราสารทุน/ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน/หน่วยลงทุน – ตราสารหน้ีที่มีระดับความเสี่ยง 1 - 8 

**สำหรบัขอ้ 4. หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงสุด โดยคะแนนรวมคิดจาก ข้อ 1-10 (สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดรวมคะแนน) 

สว่นที ่5 ตวัอยา่งคำแนะนำเรือ่งการจดัสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation) 

Risk 
Profile 

ระดบั 
ความ
เสีย่ง 

สดัส่วนการลงทุน 

ประเภทตราสารหนีท้ีล่งทนุได ้เงินฝากและ 
ตราสารหนี ้
ระยะสัน้ 

ตราสารหนี้
ภาครฐั ทีม่ีอายุ
มากกวา่ 1ป ี

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสาร
ทุน 

การงทุน
ทางเลือก* 

เสี่ยงต่ำ 1 >60% <20% <10% <5% 

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 
มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝากหรือตราสารหน้ี หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืน
ตามที่สำนักงานกำหนด ซ่ึงมีกำหนดชำระคืนเม่ือทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรือเข้าทำสัญญาน้ัน และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 3 เดือน  
พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, หุ้นกู้อันดับเครดิต AAA อายุ ≤1ปี 
 

เสี่ยง 
ปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ 

2 

<20% <70% <20% <10% 

กองทุนรวมตลาดเงิน 
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝากหรือตราสารหน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามที่สำนักงานกำหนด ซ่ึงมีกำหนดชำระคืนเม่ือทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 
1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญาน้ัน รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 3 เดือน 
หุ้นกู้อันดับเครดิต AAA อายุ >1ปี, หุ้นกู้อันดับเครดิต AA / T1+ / F1+ อายุ ≤5ปี, หุ้นกู้อันดับเครดิต A / T1 / F1 อายุ > 1 ป ี

3 
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ 
หุ้นกู้อันดับเครดิต AA / T1+ / F1+ อายุ > 5ปี, หุ้นกู้อันดับเครดิต A / T1 / F1 อายุ > 1ปี 

4 
กองทุนรวมตราสารหน้ี 
มีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีทั่วไป 
หุ้นกู้ อันดับเครดิต BBB / T2,T3 / F2,F3 อายุ ≤ 1 ปี, หุ้นกู้อนุพันธ์ อันดับเครดิต AAA คุ้มครองเงินต้น 100% 

เสี่ยงปาน
กลาง

ค่อนข้างสูง 
5 <10% <60% <30% <10% 

กองทุนรวมผสม 
มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหน้ี 
หุ้นกู้ อันดับเครดิต BBB / T2,T3 / F2,F3 อายุ >1 ปี, หุ้นกู้อนุพันธ์ อันดับเครดิต AAA คุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100%, หุ้นกู้อนุพันธ์ 
อันดับเครดิต AA คุ้มครองเงินต้น 100% 

เสี่ยงสูง 

6 

<10% <40% <40% <20% 

กองทุนรวมตราสารทุน 
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
หุ้นกู้ อันดับเครดิต BB / T4 / B อายุ ≤ 1 ปี, หุ้นกู้อนุพันธ์ อันดับเครดิต AA คุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100%,  หุ้นกู้อนุพันธ์ อันดับเครดิต A 
คุ้มครองเงินต้น 100% 

7 

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 
มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบ ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
NAV เสี่ยงสูงมาก 
หุ้นกู้ อันดับเครดิต BB / T4 / B อายุ > 1-5 ปี, หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ หุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน อันดับเครดิต Investment Grade ,  
หุ้นกู้อนุพันธ์ อันดับเครดิต A คุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100%, หุ้นกู้อนุพันธ์ อันดับเครดิต BBB คุ้มครองเงินต้น 100% 

เสี่ยงสูงมาก 8 <5% <30% <60% <30% 

กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก  
มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund/oil 
fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซ่ึงรวมถึง ตราสารหน้ีที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงทีไ่ม่คุ้มครองเงินต้น 
หุ้นกู้ อันดับเครดิต BB / T4 / B อายุ > 5 ปี, หุ้นกู้ อันดับเครดิต B, หุ้นกู้ อันดับเครดิต CCC / CC / C, หุ้นกู้ อันดับเครดิต Unrated,  
หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ อันดับเครดิต Non-Investment Grade & Unrated, หุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน อันดับเครดิต Non-
Investment Grade & Unrated, หุ้นกู้อนุพันธ์ อันดับเครดิต BBB คุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100%, หุ้นกู้อนุพันธ์ อันดับเครดิต Non-
Investment Grade & Unrated 

*รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
** สำหรับตราสารทางการเงินประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2 ผู้ขายจะต้องแจ้งในรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยง คุณลักษณะ และความแตกต่างของความเสี่ยงที่จะได้รับสำหรับตราสาร 2 ประเภทน้ี เช่น เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย การแปลงเป็นทุน การลด
มูลค่าตราสาร และการตัดหน้ีสูญ (กรณี Trigger events) เป็นต้น 
ข้อตกลงในการบริการ: 

• ลูกค้ารับรอง และยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ต้องครบถ้วนไม่ทำให้บุคคลใดสำคัญผิดในสาระสำคัญ 

• การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมก ารกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า อันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนเพื่อให้ผู้ติดต่อผู้ลงทุนนำข้อมูลไปประกอบการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า 

• ท่านยินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) และรับทราบว่าได้แบบสอบถามน้ี เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงในการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
ตนเอง 

• ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของท่าน ประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่าน้ัน ทั้งน้ี มิได้เป็นแสดงว่าบริษัทรับรองถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ท่านได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว 

• เม่ือเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าและได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุน (ซ่ึงประมวลผลจาก
ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และท่านรับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองแล้ว 

• ท่านควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้อง (รวมทั้งคำเตือนเก่ียวกับลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้แนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถี่ถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการ
ลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่าน้ัน 

• การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกผันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินน้ี รวมทั้งลูกค้ายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนระดับความเสี่ยงที่สูง
กว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้า อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

• บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า 

• บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า ผลประเมิน และข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

• แบบประเมินการดำเนินการเก่ียวข้อง และข้อมูลที่เก่ียวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศเท่าน้ัน ซ่ึงลูกค้าได้อ่านคำเตือนข้างต้นและข้อมูลที่เก่ียวข้องแล้ว และลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามคำเตือนและข้อตกลงที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 

ผลการประเมนิ : คะแนนขอ้ 1 – 10 รวมกนั ___________________ คะแนน 
 
ผูแ้นะนำการลงทนุ ________________________________                                  
               

 วนัที ่____________________ 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

 Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 
 

สาํหรบัลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
for Entity/Juristic Person  

                                                                                                                                             
  วนัที<     CIF No.                                 เลขที<บญัชี 
  Date                                                                                                                                                       Account No.     

ชื<อองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี                                                                                                                                                                   (“ลูกคา้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant                                                                                                                             (The “Customer”) 
 

 
 
      

     หมายเลข GIIN ของลกูคา้ / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

      กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลที<ได้รบัการสนับสนุน (Sponsored Entity)  
     โปรดระบุชื>อและหมายเลข GIIN ของนิตบิคุคลที>สนบัสนุน(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ชื>อนิตบิุคคลที>สนบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 
          หมายเลข GIIN ของผูส้นบัสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  

 ประเทศที<จดทะเบียน หรือ จดัตั Oง / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 เลขทะเบียนนิติบคุคล / Entity Registration Number   
 

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีในประเทศอื<น  (โปรดระบุทุกประเทศ ถา้ม)ี  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

 

ส่วนที<  1 
Part 1 สถานะของผูข้อเปิดบญัชี Status of Applicant 

โปรดเลือกทาํเครื<องหมายในช่องที<สอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

นิติบุคคลอเมริกนั / US Person status 
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และสิ�นสุดคาํถาม   
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9.  If you check ‘No’, please complete the next section.) 

 

ลกูค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลที<จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) ใช่หรือไม่                                        ใช่/Yes         ไม่ใช่/No        
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

สถาบนัการเงิน / นิติบุคคลที<มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE) 

หากท่านตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ใดขอ้หนึ Aง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E  และสิ�นสดุคาํถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

 
       ลูกค้าเป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อกาํหนดของ FATCA  ใช่หรือไม่                                                                               ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       

           Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?                                                                                                  

 

       ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที<มีรายได้จากการลงทุนในหลกัทรพัยต์ั Oงแต่ร้อยละ 50 ขึOนไปของรายได้รวมหรือมีสินทรพัย ์       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       
        ที<สามารถนําไปลงทุนในหลกัทรพัยไ์ด้ตั Oงแต่ร้อยละ 50 ขึOนไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสุด 
 

         Is the customer a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive    
          income or at least 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?  
 

          ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากท่านเป็นนิตบุิคคลตามขอ้ 3.1–3.2  
          You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.   

      3.1  องคก์ร/หน่วยงานของรฐับาลที>ไดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เชน่ หน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้                               
              An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.   
        3.2  นิตบิุคคลที>ไดร้บัการยกเวน้ ภายใต ้FATCA  เชน่  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  นิตบิคุคลที>ไมแ่สวงหากําไร  สมาคม มลูนิธ ิ นิตบิคุคลใหมท่ี>เริ>ม 
              จดัตั nงไมเ่กนิ 24 เดอืน  เป็นตน้                                                                    
              An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity,  a non-profit organization, association,  
              foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months 
 
 

2 

3  

สาํหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อกาํหนดของ FATCA ที<มี GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

…………………………………………….. …………/………………/………….. …………………………………………….. 
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ส่วนที< 2 
Part 2 การยืนยนัและการเปลี<ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)  

1. ลกูคา้ยนืยนัวา่ ขอ้มลูที>ลกูคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นีnเป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถ้วนสมบูรณ์ 
       The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 
2. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ หากลกูคา้มสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มูลที>ใหต้ามแบบฟอรม์นีn หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ บริษัท  

มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้  ไม่วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วน ตามที>บริษัทเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, The
Company  shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Company
may deem appropriate. 

3. ลกูคา้ตกลงที>จะแจง้ให้บริษัททราบและนําส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่บริษัทภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี>ยนแปลงอนัทําใหข้อ้มลูของลกูคา้ที>ระบุในแบบฟอรม์นีnไม่ถูกตอ้ง 
The Customer agrees to notify and provide relevant documents to The Company within 30 days after any change in circumstances that causes the information 
provided in this form to be incorrect. 

4. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที>ลกูคา้ไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําส่งขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์เกี>ยวกบัสถานะของลกูคา้ บริษัทมสีทิธใิช้
ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไม่วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วนตามท่ีบริษัทเหน็สมควร  
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall 
entitle T he  Company to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as T h e  C o m p a n y
may deem appropriate. 

 
  

ส่วนที< 3 
Part 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมที>ไม่อาจยกเลกิเพกิถอนแก่บริษัทในการดําเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably authorizes The Company to: 
1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของลกูคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) 

ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึ ชื>อลกูคา้ ที>อยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รื>อง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จาํนวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืใน
บญัช ี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ี รายการเคลื>อนไหวทางบญัช ี จาํนวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื>นๆ ที>มอียู่กบับริษัทตลอดจนจาํนวนรายได ้
และขอ้มลูอื>นๆที>เกี>ยวกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิที>อาจถกูรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account 
number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of 
money, the type and value of financial products and/or other assets held with The Company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding 
the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองลกูคา้ และ/หรอื เงนิไดท้ี>ลกูคา้ไดร้บัจากหรอืผา่นบริษัทในจาํนวนที>กาํหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบั
ของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งบริษัทกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว 
withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through The Company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities,    
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between The Company and such tax authorities,  

 

หากลกูคา้ไม่ใหข้อ้มลูที>จาํเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีี>ตอ้งรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มลูที>จาํเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่บริษัท หรอืไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใช้
กฎหมายที>หา้มการรายงานขอ้มลูได้  หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  บร ิษ ัท มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไม่
วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วน ตามที่บริษัท เหน็สมควร 
If the customer fail to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to The
Company, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, The Company shall  
be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as The Company may deem appropriate. 
 
 
         เพื>อความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซํnาซอ้นของลกูคา้ในการนําส่งเอกสาร/ขอ้มลู/คาํยนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิต่างๆที>เป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี>ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย
(หรอืเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย)เป็นรายๆไปรวมทั nงกรณีที>ลกูคา้เปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆผา่นผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันีnลกูคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบุิคคล)ดงัต่อไปนีnทั nงหมด(อนัไดแ้ก่ 
1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ที>ลกูคา้ทาํธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีืnอขายหลกัทรพัย์ หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื>นใดทั nงโดยตรงหรอืผา่นผูร้บั              
2.ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื>น และผูเ้กี>ยวขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งตน้, และ 3.สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั, 4.ตวัแทน หรอืผูท้ี>เกี>ยวขอ้ง หรอืบรษิทัใน
เครอืของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทั nงหมด) ทั nงในปจัจุบนัและอนาคต มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู คาํยนืยนัและคาํยนิยอมใด ๆ เกี>ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู หรอืหกั ณ ที>จ่าย ตามเอกสารฉบบันีn
และเอกสาร/ขอ้มลูที>อา้งถงึ (ซึ>งต่อไปนีnจะรวมเรยีกวา่ “เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายที>เกี>ยวขอ้งทั nงในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย) เสมอืนหนี>งวา่ลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนั nน และไดใ้หค้าํยนืยนั/คาํยนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย และใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้และ
หน่วยงานราชการทั nงในและต่างประเทศและบุคคลที>เกี>ยวขอ้งทุกรายสามารถนําส่ง / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหวา่งกนัได ้ ไม่วา่จะอยู่ในรปูสาํเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบั
ลกูคา้ทุกประการ 
          In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each 
and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following 
persons(including entity person) (i.e., 1.any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or 
using any financial service directly with or through the Receiver 2.the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial 
institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future 
to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as 
the “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those 
aforesaid person (s) by the customer’s self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves. 

 

ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อกาํหนดและเงื<อนไขต่างๆในเอกสารฉบบันีO  ซึ<งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และการยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธรุกิจกบัข้าพเจ้า เพื<อเป็นหลกัฐานแห่งการนีO จึงได้ลงลายมือชื<อไว้เป็นสาํคญั 
 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship. 
 
 
ลายมือชื<อผู้ขอเปิดบญัชี                                                                         วนัที< 
Signature of Applicant ___________________________________________________________Date__________________________________ 

 

ส่วนที< l 
Part 4 

การอนุญาตให้บคุคลที<สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนีO  
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 

ท ำที่ ______________________________ 

วนัที่___________________ 

ขำ้พเจ้ำ________________________________________________ ขอมอบอ ำนำจให_้________________________________________________

เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน ____________________________________________________ อำยุ ______________ ปี สญัชำต_ิ_______________ ที่อยู่ตำม

ทะเบยีนบ้ำนเลขที่ ___________________หมู่ที่ ______ ตรอก/ซอย _______________________________ ถนน ___________________________________ 

ต ำบล/แขวง ______________________________ อ ำเภอ/เขต _________________________ จงัหวดั _________________________  

เป็นตวัแทนผูร้บัมอบอ ำนำจของข้ำพเจ้ำ โดยใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจ  มอี ำนำจด ำเนินกำรติดต่อกบับรษิัทหลกัทรพัย์ สยำมเวลธ์ จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำร
สัง่ซื้อ สัง่ขำย สัง่โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ใดๆ ทุกชนิดและทุกประเภท โดยไม่จ ำกดัจ ำนวนหน่วยหรอืรำคำแห่งหลกัทรพัย์นัน้แทนข้ำพเจ้ำได้ตลอด ไป 
และเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ ขำ้พเจ้ำขอมอบอ ำนำจใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจมอี ำนำจกระท ำกจิกำรดงัต่อไปนี้แทนขำ้พเจ้ำได้ด้วย
ทัง้สิ้น คอื 
     ท ำและหรอืลงนำมในใบยนืยนักำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์ใบแจง้กำรซื้อหลกัทรพัย ์ใบแจง้กำรขำยหลกัทรพัย ์รำยงำนกำรขำย รำยงำนกำรซื้อ ใบรบัฝำกใบหุน้ 

ใบส่งมอบหลกัทรพัย์ หนังสอืรบัสภำพหนี้ รบัรองยอดหนี้ และรำยงำนสถำนกำรณ์ซื้อขำยหลกัทรพัยข์องขำ้พเจ้ำและหรอืลงนำมในใบรบัเชค็ ตำมแบบที่
บรษิทัไดก้ ำหนดขึน้ รวมตลอดถงึบรรดำหนังสอืเอกสำรหรอืตรำสำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

     ช ำระเงนิค่ำซื้อหลกัทรพัย ์รวมทัง้ค่ำธรรมเนียม อำกรแสตมป์ ค่ำใชจ้่ำยและค่ำเสยีหำยทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบักำรซื้อขำย รบัมอบ ส่งมอบ และจ ำหน่ำยจ่ำยโอน
หลกัทรพัยด์งักล่ำว 

     ลงลำยมอืชื่อในสญัญำจ ำน ำ หนังสอืจดแจง้กำรจ ำน ำและสลกัหลงัจ ำน ำตัว๋เงนิสลกัหลงัไถ่ถอนตัว๋เงนิและหรอืหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นประกนักำรช ำระหนี้ 

     สัง่ถอนเงนิ โอนเงนิ จำกบญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์ของข้ำพเจ้ำ ไปยงับญัชีเงนิฝำกธนำคำร หรอื ท ำเช็คสัง่จ่ำยในนำมกฎระเบียบข้อบังคบัของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตำมระเบยีบทีบ่รษิทัก ำหนดไว้ 

กจิกำรใดที่ผูร้บัมอบอ ำนำจได้กระท ำไปภำยในขอบอ ำนำจที่ได้มอบหมำยไวใ้นหนังสอืนี้ ใหถ้อืว่ำเป็นกำรกระท ำของขำ้พเจ้ำและผูกพนัข้ำพเจ้ำทุก
ประกำรเพื่อเป็นหลกัฐำนขำ้พเจำ้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน 
 

        ลงชื่อ _________________________________________ 
                ( ________________________________________ ) 
                                        ผูม้อบอ ำนำจ 

        ลงชื่อ _________________________________________ 
                ( ________________________________________ ) 
                                           ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

          
                  ลงชื่อ _________________________________________ 
                          ( ________________________________________ ) 
                                               พยำน/ผูแ้นะน ำกำรลงทุน 

 

หมำยเหตุ: โปรดแนบส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

กรณุำระบุข้อมูลของผู้รบัมอบอ ำนำจ 
1.สถำนทีท่ ำงำน/ชื่อบรษิทั : ____________________________________________________ 
   ทีต่ ัง้สถำนทีท่ ำงำน : _________________________________________________________ 

อำชพี/ต ำแหน่ง _____________________________________ 
โทรศพัทท์ีท่ ำงำน ___________________________________ 

2.โทรศพัทม์อืถอื : _______________________________________ e-Mail : _______________________________________________________________ 
3.ควำมสมัพนัธก์บัเจำ้ของบญัช ี____________________________________________________ 
4.ต ำแหน่งทำงกำรเมอืง  ไม่ม ี     ม ี(โปรดระบุ) 
________________________________________________________________________________________ 
5.มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย ์กบับรษิทัหลกัทรพัย ์สยำมเวลธ ์จ ำกดั หรอืไม่  ไม่ม ี     ม ี(โปรดระบุ) __________________________________________ 
ควำมเหน็ฝ่ำยปฏิบติักำรฯ 

CDD Score ระดบั ______________ รำยชื่อผูร้บัมอบอ ำนำจในฐำนขอ้มลู ปปง.  ไม่ม ี     ม ี(โปรดระบุ) ______________________________________ 
 

 
 

ประทบัตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี 
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ ("ลูกค้า" หรือ "ผู้ใช้บริการ") ของบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ("บริษัทฯ") ยินยอมให้บริษัทฯ  เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้ 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด  เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น 
ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ ข้อมูลใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น 

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต หรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุ คคลที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น 
ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ท่านได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อบริษัทฯ  

1.2 ข้อมูลติดต่อของท่าน (Contact Data) เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน LINE ID เป็นต้น 
1.3 ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านกับบริษัทฯ (Financial and Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุน หรือ รายงานข้อมูล

การทำธุรกรรม ข้อมูลรายได้ ยอดเงินและประวัติการลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทฯ เป็นต้น 
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน เช่น บริษัทที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เป็นต้น 
1.5 ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น เทปบันทึกหรือลายมือชื่อในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ที่ติดต่อ 

เป็นต้น 
1.6 ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพเฉพาะที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อให้บริการตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ วิธีที่ท่านใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ท่านมีกับบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะตัวแทนของธุรกิจหรือบัญชีนิติบุคคล บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลตามความสัมพันธ์ของท่าน กับบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
2.1 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contract)  

ในการขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรม หรือการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เกี่ยวกับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถนำไปประมวลผลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ตามคำขอของ
ท่าน การคำนวณและให้สิทธิอันเกิดจากการลงทุน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ การติดต่อสื่อสารกับท่าน การติดตามและแจ้งผลปร ะโยชน์ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตอบข้อซักถาม และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันเป็นกรณีตามฐานสัญญา ตามมาตรา 24 (3) ของ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

2.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมการทำ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และกฎหมายอื่นที่กำหนดหรือบังคับให้บริษัทฯ 
มีหน้าที่ต้องส่งหรือรายงานข้อมูล เช่น เพื่อการป้องกันและตรวจจับความผิดปรกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้ อมูลของลูกค้าต่อ
กรมสรรพากร การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันแ ละปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกรมสรรพากร หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็นต้น อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม
มาตรา 24 (6) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

2.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest) 
บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 24 (5) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เช่น  

▪ การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทในธุรกิจ
เดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความเส่ียงข้างต้น 

▪ การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บนระบบ CCTV รวมถึง การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดดภัยภายในบริเวณที่ทำการของบริษัทฯ 
▪ การบริหารความเส่ียง/การกำกับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร  
▪ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Computing) และเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 
▪ การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเตอร์เน็ตของพนักงานกับลูกค้า เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 
▪ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท และผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมกับความต้องการ

ของลูกค้า และ/หรือในการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
▪ การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น 
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2.4 ประมวลผลตามฐานความยินยอม (Consent) 
บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์และ

บริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ  
 
ทั้งน้ี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้ผลิตภัณฑ์/บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตาม
สัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนด
โทษที่เกี่ยวข้อง 
 
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
▪ เปิดเผยต่อบริษัท คู่ค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทน ตัวแทน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ตัวกลาง และ/หรือ ผู้ให้บริการ

ผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งท่าน (และ/หรือโดยร่วมกับผู้ลงทุนหรือลูกค้ารายอื่น) หรือบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีควา มจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้อง
เปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ต้องการใช้บริการของบริษัทฯ 

▪ เปิดเผยให้แก่ตัวแทน และผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลเหล่านี้ให้บริการแก่บริษั ทฯ และท่าน (เช่น ผู้สนับสนุนการ
ขาย ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้มีวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯ ร่วมงานด้วยเพื่อการให้บริการอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 

▪ เปิดเผยแก่ผู้บริการภายนอก (Outsource/Service Provider) ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computing, นาย
ทะเบียน (Registrar) บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัยให้แก่บริษัทฯ บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บริษัทฯ  

▪ เปิดเผยให้แก่ผู้ที่มีบัญชีร่วมกับท่าน หรือบุคคลอื่นภายใต้บัญชีเดียวกัน  
▪ เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุร กิจ
ประกันภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคคลใดๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เปิดเผยตามคำร้องขอของหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศที่
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล รวมทั้งผู้สอบบัญชี 

▪ เปิดเผยเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 
▪ เปิดเผยต่อผู้ที่ลนใจลงทุนในบริษัทฯ หรือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเชิงลึก (due diligence) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนร่วม 

หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน 
▪ เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพื่อการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน 
บริษัทฯ ไม่มีการทำการตลาดเพื่อบุคคลที่สาม และไม่มีการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 
 
4. การประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ 

ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติซ่ึงอาจจะมีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน หรือเพื่อการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และแจ้งความประสงค์ได้ตามข้อ 9 
 
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซ่ึงเป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ ได้แก่ 
▪ สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw of Consent) ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือใดก็ได้ หากบริษัทฯ ไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นที่จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลออก 
▪ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้

บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ 
▪ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
▪ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ใน

รูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื ่องมือ หรืออุปกรณ์ที ่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธี การอัตโนมัติ รวมทั้ง  
      (ก) ม ีส ิทธ ิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผ ู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลอื ่นถ้าหากสามารถทำได้ด ้วยวิธ ีการอัตโนมัติ  หรือ  
      (ข) ขอรับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ 

▪ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังนี้ 
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▪ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป 
▪ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการประมวลผลได้ 
▪ เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
▪ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลผลข้อมูล และบริษัทฯ ไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อันชอบธรรม 
▪ สิทธิในการระงับมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเข้า

เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

- การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผล แทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วน
บุคคลของตน 

- เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

- เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า 
▪ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้ 

- กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 

- กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจำเป็น
เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ  

- กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

▪ สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

- ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัทฯ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต ามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

- การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุ ดที่จะดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับสิทธิของท่านใน
ฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย จำกัดการประมวลผลข้อมูล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการแก่ท่านได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ 
 
6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ คู่มือ และมาตรฐาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ได้มี
การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ คู่มือและมาตรฐานดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ ก็มี
หน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามสัญญาการเก็บรักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างจากประเทศไทย บริษัทฯ จะ
ดำเนินมาตรการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญาใน
ประเทศดังกล่าว เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากฐานข้อมูลของของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลที่เหลืออยู่เนื่องจากการสำรองข้อมูลและเหตุผลอื่นๆ 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไปแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษีอากร และตามนโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้ว
บริษัทฯ จะทำการลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้  
 
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็น
ส่วนตัว บริษัทฯ จะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ www.siamwealth.co.th 
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9. ข้อมูลการติดต่อบล. 

หากท่านต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิตามข้อ 5 หรือถอน
ความยินยอม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ดังช่องทางต่อไปนี้ 

 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่  10/39 อาคารเดอะเทรนด้ีพลาซ่า ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ หมายเลข 02-4306543 
E-mail: dpo@siamwealth.co.th 
Website: http://www.siamwealth.co.th 
 
 **การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น 
 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (โปรดเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่าน้ัน) 
 
  ยินยอม    ไม่ยินยอม 

ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้น 
 
 การที่ท่านลงลายมือชื่อด้านล่างนี้ เป็นการที่ท่านรับทราบและตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้  ตามนโยบายความเป็น
ส่วนตัวข้างต้น 
 
 

                                          ลงชื่อ .............................................................................. เจา้ของข้อมูลส่วนบคุคล 

                                                  (.............................................................................) 
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สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซือ้ขายหน่วยลงทุน 
 

วนัที่ _____________________ 
สัญญาฉบับนี ้ท  าขึน้ ณ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จ ากัด ระหว่าง

บุคคลซึ่งเป็นผูล้งลายมือชื่อทา้ยสญัญาฉบบันี ้ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ลูกคา้” 
ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากัด เป็นนิติบุคคลที่ก่อตัง้ตาม
กฎหมายไทย ซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง  

โดยที่บริษัทเป็นผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้รบัใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหท้ าหนา้ที่เป็นตวัแทน
สนับสนุนการขาย รับซื ้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมทั้งการให้
ค าแนะน าการลงทุนและการให้บริการด้านการซื ้อขายหน่วยลงทุนหรือ
ธุรกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง และลูกคา้ประสงคแ์ต่งตั้งใหบ้ริษัทเป็นตวัแทนใน
การซือ้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่ งอยู่ภายใต้การ
จดัการของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม (“บริษัทจดัการ”) คู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายจึงตกลงท าสญัญาโดยมีรายละเอียดแห่งการตกลงกนัดงัต่อไปนี ้
 
ข้อ 1. ค าจ ากัดความ 

ค าหรือขอ้ความที่ปรากฎในสญัญาฉบบันี ้หากมิไดแ้สดงความหมายให้
ชดัแจง้เป็นอย่างอ่ืน ใหมี้ความหมายตามที่ไดก้ าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (แลว้แต่กรณี) 

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยน าเงินของผูซ้ื ้อหน่วยลงทนุ
รวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนให้กับ
กองทนุและอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ 

“การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อน าเงินค่าขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไป
ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดย
กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกนัหรือต่างบริษัทจัดการก็ได ้ทั้งนีต้ามเงื่อนไข
ที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนัน้ 

“ธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับสัญญา” หมายถึง การซือ้ ขาย โอน รบัโอน รบั
มอบ ส่งมอบ และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่
เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับ
ตลาดหลกัทรพัย ์ก.ล.ต. บริษัทจดัการดว้ย 

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนที่ท  าสัญญา
หรือมีขอ้ตกลงกับบริษัทใหเ้ป็นตวัแทน นายหนา้ผูส้นับสนุนการขาย รบัซือ้
คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

“ระบบอินเทอรเ์น็ต” หมายถึง การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์โดย
ใชค้อมพิวเตอร ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส ์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของ
บริษัท ลกูคา้ ตลาดหลกัทรพัย ์ก.ล.ต. บริษัทจดัการ ผูใ้หบ้ริการ โดยสามารถ
ติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อท าการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้
หมายความรวมถึงการท าธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสืบค้นข้อมูล 
ข่าวสาร การคดัลอกแฟ้มขอ้มลูและใชโ้ปรแกรมอ่ืนใดภายใตส้ญัญานี ้

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัท
จัดการซึ่งรวมถึงบริษัทจัดการต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประกาศที่

หน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนตั้งอยู่ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตาม
กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงตราสารทุน 
ตราสารหนี ้หลกัทรพัยใ์นตลาดเงิน หรือสินคา้อ่ืนใดตามที่กองทุนรวม และ/
หรือ ก.ล.ต. ก าหนดขึน้ภายหนา้ดว้ย 

“เอกสารกองทนุรวม” หมายถึง เอกสารกองทนุรวมตามขอ้ 3.1 
 
ข้อ 2. การแต่งตั้งและการมอบอ านาจ 

ลูกคา้ตกลงแต่งตั้ง และมอบอ านาจใหบ้ริษัทเป็นตวัแทนนายหนา้และ
ผู้รับมอบอ านาจของลูกค้าเพื่อด าเนินธุรกรรมที่ เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วย โดยลูกคา้ตกลงยินยอม
รับผิดชอบผูกพันตามค าสั่งซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุก
ประการ โดยใหบ้ริษัทมีอ านาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการด าเนินการต่างๆ 
แทนลกูคา้ ดงัต่อไปนีด้ว้ย 

2.1 การเปิดบญัชีซือ้ ขายคืน และหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ 

2.2 การลงนามในเอกสารใบค าสั่งซือ้ ขายคืน และหรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงด าเนินการส่งค าสั่ง  ซือ้ ขาย
คืน และหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัท
จัดการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือ
วิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

2.3 การด าเนินการเพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
2.4 การด าเนินการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชนใ์ดๆ 

ที่ไดจ้ากการลงทนุในหน่วยลงทนุเพ่ือเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารที่ลกูคา้ไดแ้จง้
ไวก้บับริษัท หรือตามที่ลกูคา้ไดแ้จง้เปลี่ยนแปลง 

2.5 การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนตวัต่างๆ ของลกูคา้ 
2.6 การรบัขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการซือ้ ขาย โอน รบัโอน และ/หรือสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน ขอ้มูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกคา้ และจัดส่ง
ขอ้มลูดงักล่าวใหก้บัลกูคา้ต่อไป 

2.7 การติดต่อประสานงาน การลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
ลูกค้า การลงนามรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารใดๆ ของลูกค้า
รวมถึงกระท าการใดๆ อันจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อก าหนด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตัง้ตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบบันี ้ 
หรือเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เป็นผลส าเรจ็สมบรูณ ์

2.8 กรณีที่ลูกคา้ถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรพัย ์หรือเป็นบุคคล
ลม้ละลาย หรือเป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ ลูกคา้
ยอมใหบ้ริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระท าการใดๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรพัย ์
เงิน ทรพัยส์ิน สิทธิเรียกรอ้ง หรือผลประโยชนใ์ดๆ ของลูกคา้เพื่อการปกป้อง
และรกัษาผลประโยชนข์องลกูคา้ และ/หรือบริษัท ทัง้นีล้กูคา้ตกลงยินยอมให้
บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนไดท้นัที เพ่ือน าเงินมาช าระ
หนีท้ั้งปวงที่ลูกคา้ยังคา้งช าระแก่บริษัทโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้หรือ
ทายาททราบ 
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2.9 ลงนามในเอกสารแจ้งส รุปมติผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ
เอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของ
บริษัทจดัการ 

2.10 แต่งตัง้และมอบอ านาจช่วงใหบุ้คคลใดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท
เป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วง (“ตวัแทนช่วง”) เป็นผูด้  าเนินการต่างๆ ตามที่ระบไุว้
ขา้งตน้ดว้ย 

2.11 บรรดาการกระท าใดๆ ของบริษัทและ/หรือพนักงานที่ไดร้บัมอบ
อ านาจช่วง ซึ่งกระท าการภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามสัญญา
ฉบบันี ้ลกูคา้ตกลงผกูพนัและใหถ้ือเสมือนว่าเป็นการกระท าของลกูคา้ทั้งสิน้ 
และทัง้สองฝ่ายตกลงใหถ้ือสญัญาฉบบันีเ้ป็นหนังสือมอบอ านาจของลูกคา้
ใหบ้ริษัทด าเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ได ้โดยไม่ตอ้งท าหนังสือ
มอบอ านาจอีกฉบบัหนึ่ง 
 
ข้อ 3. การส่ังซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

3.1 ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า ก่อนที่ลกูคา้จะส่งค าสั่งซือ้ ขายคืน และ/
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ลูกคา้ไดร้บัทราบอ่านและเขา้ใจคู่มือผูล้งทนุ 
หนังสือชีช้วนเสนอโครงการจัดการกองทุนรวม หนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลู
ส าคญั ขอ้มูลภาษีหรือเง่ือนไข ภาระและประโยชนท์างภาษีที่เกี่ยวขอ้ง และ/
หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการที่เกี่ยวขอ้งไดจ้ัดท าขึน้ รวมถึง รายละเอียดในใบค าสั่ง  ซือ้ ขายคืน 
และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติม 
(ต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า "เอกสารกองทนุรวม") เป็นอย่างดีแลว้ และ ยอมรบัว่า
การเพิ่ม/ลดทรพัยส์ินของกองทุนรวม การคืนผลประโยชนข์องกองทุนรวม 
การส่งมอบทรพัยส์ินของกองทุนรวมและการจัดท า และจัดส่งรายงานต่างๆ 
ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทนุ รวมทัง้กรณีอ่ืนๆ จะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของเอกสารกองทนุรวมดว้ย ลกูคา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจค าเตือนและ
การเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน หรือ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นตน้ และตกลงยินยอมผกูพนัตนและปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารกองทนุรวมดงักล่าวทกุประการ 

3.2 หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนใดๆ ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนงัสือ
ชีช้วนของกองทุนรวมนัน้ๆ รวมถึงเป็นไปตามเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑท์ี่บริษัท
ก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม 
บริษัทสามารถยกเลิกการท าธุรกรรมดงักล่าวไดท้นัที 

3.3 ในการที่บริษัท ซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
ค าสั่ง ของลกูคา้ ลกูคา้ไม่มีสิทธิยกเลิกค าสั่ง ซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ เวน้แต่ลกูคา้จะไดร้บัความยินยอมจากบริษัท 

3.4 ลูกค้าตกลงช าระค่ าซื ้อหน่วยลงทุนรวมถึ งค่ าธรรมเนียม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืนใด ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งตามเงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทก าหนด (ถา้มี) 

3.5 ลูกคา้มีหนา้ที่ตรวจสอบธุรกรรมการซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้อง
โตแ้ยง้เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท ภายในเวลาที่ก าหนด หากลูกคา้
มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้นรายการธุรกรรมดงักล่าวภายใน เวลาที่ก าหนด บริษัท 

จะถือว่าลูกค้ารับรองรายการธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการ ที่ถูกต้องทุก
ประการ 

3.6 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการหนึ่งๆ อาจไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าหนด หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ  ก.ล.ต.  ส านักงาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หรือกระทรวงพาณิชย์
ก าหนด 

3.7 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตบ้ัญชี
ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทนุทั่วไป เช่น การรบัเอกสารกองทนุรวม
ต่างๆ อาจล่าช้ากว่าการซื ้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง 
เนื่องจากบริษัทจะด าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้เม่ือบริษัทไดร้บัการยืนยนัการ
ท ารายการดงักล่าวจากบริษัทจดัการ หรือการก าหนดเวลาในการส่งค าสั่งซือ้
ขายที่เร็วขึน้ หรือการรบัเงินค่าขายคืน เงินปันผล และ/หรือผลประโยชนท์ี่ได้
จากการลงทนุที่อาจล่าชา้ 

3.8 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ในการท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการซือ้
ขายหน่วยลงทุนตามขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตวัแทนซือ้ขาย
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบับนี ้บริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าธรรมเนียม 
และ/หรือ ค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
จากบริษัทจดัการดว้ย 

3.9 ลกูคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูลกูคา้ภายใตบ้ญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการท ารายการใหแ้ก่หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลบริษัทหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งและบริษัทจัดการ และ/หรือ 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุตามที่กฎหมายก าหนดหรือเม่ือมีการรอ้งขอ 

3.10 ลกูคา้ตกลงผกูพนัตามค าสั่งซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ของลูกคา้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งโดยลายลกัษณอ์กัษรหรือดว้ยวาจา 
โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ หรือโดยวิธีอ่ืนใด ตามประเพณีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ซึ่งถือปฏิบตัิอยู่ทั่วไป 

3.11 ลูกคา้ตกลงและเขา้ใจอย่างดีว่า ในการรบัเงินค่าขายหน่วยลงทุน 
หรือรับเงินผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการลงทุนในหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงให้
บริษัทด าเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชนด์งักล่าวเขา้บญัชีเงิน
ฝากธนาคารของลกูคา้ที่ไดแ้จง้ไว ้

ในกรณีที่ลูกคา้มีความประสงคท์ี่จะเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝากธนาคาร
ดงักล่าว ลกูคา้ตอ้งแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 

3.12 ลูกคา้รบัรองว่า ลูกคา้มีความรูแ้ละความเขา้ใจในการใชบ้ริการท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตและระบบอิเล็กทรอนิกส ์
และตกลงยอมรบัดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีการส่งค าสั่ งต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ ลูกค้ารับทราบและตกลงจะเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User 
Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยอย่างเพียงพอใหแ้น่ใจว่า สามารถป้องกนัไม่ให้
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บุคคลอ่ืนเขา้ใช ้รหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ได ้โดย
ลูกคา้มีสิทธิเปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน (Password) ได ้และหากรหสัผูใ้ช ้(User 
Name) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย ถูกท าลาย หรือจ าไม่ได ้ลูกคา้
ตอ้งแจง้บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทก าหนด 
เพ่ือใหบ้ริษัทระงบัการใชบ้ริการโดยทนัที อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ ลกูคา้
ต้องรับผิดชอบผลของการใช้ รหัสผู้ใช้  (User Name) และรหัสผ่าน 
(Password) ของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรือใช้ในการดู
ขอ้มลู หรือส่งค าสั่งใดๆ รวมทัง้รบัผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้กบับริษัท
จากการกระท าดงักล่าวตามขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ตวัแทนซือ้
ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) นี ้

(2) บริษัทมีสิทธิที่จะก าหนดชดุค าสั่งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการให้บริการในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบ
อินเทอรเ์น็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านบริษัท และลูกคา้ยินยอมให้
บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรบัปรุงชุดค าสั่งและระบบคอมพิวเตอรด์ังกล่าว 
ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลกูคา้รบัรองว่าจะไม่ใชช้ดุค าสั่งอ่ืนนอกจากชดุค าสั่ง
คอมพิวเตอรข์องบริษัท ซึ่งต่อเชื่อมกับอุปกรณค์อมพิวเตอรข์องลูกคา้ที่ใชใ้น
การสั่งซือ้ ขาย รบัโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และลูกคา้มีหนา้ที่
ป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์
คอมพิวเตอรข์องลกูคา้ท าใหบ้คุคลดงักล่าวสามารถบนัทึกค าสั่งซือ้ ขาย โอน 
รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามาในระบบคอมพิวเตอรข์อง
บริษัทได ้และบริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการ
กระท าดงักล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ 

(3) ระบบการซือ้ ขาย โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
อินเทอรเ์น็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นบริการเสริมที่บริษัทอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ลกูคา้เท่านัน้ ดงันัน้ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท หรือ
ระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขดัขอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ รวมทัง้
เหตุสุดวิสัยท าใหก้ารบริการดังกล่าวขัดขอ้งจนลูกคา้ไม่สามารถใชห้รือรบั
บริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งค าสั่ งซื ้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใชบ้ริการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนหรือท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตัง้ตวัแทนซือ้ขาย
หน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผ่าน
ทางพนกังานของบริษัท หรือตามวิธีการอ่ืนที่เป็นไปตามที่บริษัทก าหนดได ้

(4) หากลูกคา้ประสงคจ์ะบอกเลิกการใชบ้ริการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส ์ลูกคา้จะตอ้งแจ้งบอกเลิกการใชบ้ริการดงักล่าวให้
บริษัททราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

(5) ลูกคา้มีหนา้ที่ตรวจสอบธุรกรรมการซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุใดๆ และการส่งค าสั่งหรือการกระท าใดๆ ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และตรวจสอบการส่งค าสั่งหรือการกระท า
ดงักล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและขอ้ขดัขอ้งต่างๆ เช่น การสญูหายของ
ขอ้มลูระหว่างการส่งค าสั่ง การส่งขอ้มลูเป็นไปอย่างล่าชา้ การไม่สามารถส่ง
ขอ้มูลได ้การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทไดร้บัหรือ การ
ขดัขอ้งของอปุกรณ ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอรข์อง
ลูกค้าหรือของบริษัท การหยุดท างานของ Hardware และหรือ Software 
รวมทั้งเหตุขัดขอ้งใดๆ ในการส่งค าสั่งหรือรบัค าสั่งผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต
หรือระบบอิเล็กทรอนิกสใ์ดๆ ซึ่งท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามค าสั่งดงักล่าวได้

ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หากลกูคา้เห็นว่ารายการดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง ลกูคา้
ต้องทักท้วงภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท ารายการดังกล่าว ถ้าลูกคา้ไม่
คดัคา้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทถือว่าลกูคา้รบัรองรายการดงักล่าว
เป็นรายการที่ถูกตอ้งทุกประการ แต่ทัง้นีไ้ม่ว่าอย่างไร ลูกคา้ไม่สามารถอา้ง
เหตดุงักล่าวมาเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท 

 
ข้อ 4. ข้อจ ากัดและเง่ือนไขพิเศษส าหรับกรณีการซื้อขายหน่วย

ลงทุนภายใต้บัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
4.1 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตบ้ัญชี

ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทนุทั่วไป เช่น การรบัเอกสารกองทนุรวม
ต่างๆ อาจชา้กว่าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการโดยตรง เนื่องจาก
บริษัท จะด าเนินการจัดส่งใหแ้ก่ลูกคา้เม่ือบริษัท ไดร้บัเอกสารกองทุนรวม
ดงักล่าวจากบริษัทจดัการ 

4.2 ลกูคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูลกูคา้ภายใตบ้ญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการท ารายการใหแ้ก่หน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลบริษัทหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งและบริษัทจัดการ และ/หรือ 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุตามที่กฎหมายก าหนดหรือเม่ือมีการรอ้งขอ 

4.3 ลกูคา้รบัทราบและตกลงว่า ในการท าค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ลกูคา้จะ
ท าค าสั่งตามแบบและวิธีที่บริษัทฯ ก าหนดทกุประการ 

4.4 ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบคุคลที่บริษัทก าหนดด าเนินการใดๆ ตาม
หนังสือนีใ้หถ้ือว่าลูกคา้ไดม้อบอ านาจใหแ้ก่บริษัทและ/หรือบุคคลที่บริษัท
ก าหนดเป็นผูมี้อ านาจด าเนินการดงักล่าวอนั ไดแ้ก่ การท าค าสั่งซือ้และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้การลงนามและ/
หรือการกระท าการอื่นใดแทนลกูคา้ไดท้กุประการ 

4.5 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัท
จัดการประกาศก าหนดไม่ถูกต้อง และมีการชดเชยราคาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัท
จัดการด าเนินการ ในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไม่ถูกตอ้ง ลกูคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ ท าการชดเชย
ส าหรบัหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ไดท้ าการซือ้และ/หรือขายคืนตามค าสั่งของ
ลูกคา้ไดต้ามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของประกาศดงักล่าวทุกประการและ/
หรือหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขตามที่บริษัทฯเห็นสมควร รวมทั้งลูกคา้ยินยอม
ช าระจ านวนใดๆ เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ (หากมี) อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินการชดเชยราคาดงักล่าวขา้งตน้ไดท้นัทีเม่ือไดร้บัแจง้จาก บริษัทฯ 

4.6 บริษัทฯ แจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นอย่างดีแลว้ว่า  
1) บริษัทฯ จะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนแทนลูกคา้ ยกเวน้กองทุนรวม

บางกองทุนตามที่บริษัทฯ ก าหนด (เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
(RMF) เป็นตน้) ซึ่งลูกคา้จะตอ้งเปิดบัญชีหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ดงักล่าวผ่าน บริษัทฯ โดยการลงนามในค าขอใชบ้ริการกองทนุรวมและ/
หรือค าขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือค าขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือ
แบบฟอรม์อ่ืนใด พรอ้มทัง้เอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการและ/หรือ
บริษัทฯ ก าหนด  
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2) ในการท าหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าในการซือ้และ/หรือขาย
หน่วยลงทนุนี ้บริษัทฯ มีสิทธิไดร้บัค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าตอบแทนใน
การท าหนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการดว้ย  

3) ในการที่บริษัทฯ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งของ
ลกูคา้ ลกูคา้ไม่มีสิทธิยกเลิกค าสั่งซือ้และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุเวน้แต่
ลกูคา้จะไดร้บัความยินยอมจากบริษัทฯ  
4.7 ลูกคา้ตกลงยินยอมและปฏิบตัิตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่

ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ลูกคา้ไดล้งทุนไวต้ามหนังสือ
ทกุประการ 

 
ข้อ 5. การช าระเงินและรับเงิน และหรือเงินผลประโยชนใ์ดๆ 

5.1 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขาย โอน รบัโอน และ/
หรื อสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุนตลอดจนค่ าธรรมเนี ยม  ค่ านายหน้า 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด 
กรณีที่ลกูคา้ไม่ช าระเงินดงักล่าวตามจ านวนหรือภายในเวลาที่บริษัทก าหนด 
ใหถ้ือว่าลกูคา้เป็นหนีบ้ริษัทและลกูคา้ตกลงช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 
ต่อปี นบัแต่วนัครบก าหนดช าระจนกว่าลกูคา้จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ ทัง้นีบ้ริษัท
มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขาย โอน รบัโอน และ/
ห รื อสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุนตลอดจนค่ า ธร รม เนี ยมค่ านายหน้า 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและอัตราดอกเบีย้ผิดนัด
ดงักล่าวไดต้ามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ ไป โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นการเฉพาะ 

5.2 ในการช าระเงินค่าซือ้ หรือรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรบัเงิน
ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสญัญานี ้ ลูกคา้ตกลง
ใหบ้ริษัทด าเนินการหกัเงินค่าซือ้ หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์
ดงักล่าว ดงัต่อไปนี ้

(1) บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกคา้ที่ได้แจง้ไวก้ับบริษัทตามหนังสือ
ขอใหห้กับญัชีธนาคารผ่านระบบ ATS (“บญัชี ATS”) โดยในกรณีมี
การเปลี่ยนแปลงบญัชี ATS ลกูคา้ตอ้งแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
ให้กับบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัท
ก าหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเ ม่ือบริษัทได้รับทราบการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

(2) ลูกค้าสามารถจ่ายช าระเงินด้วยตนเอง ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร
พาณิชย์เข้ามายังบัญชีเงินฝากธนาคารที่บริษัทก าหนด โดยใช้
เอกสาร Bill Payment ซึ่งจะต้องก าหนด #Ref.1 และ #Ref.2 ให้
ถูกตอ้ง หรือหลักฐานการโอนเงินอ่ืน ที่น่าเชื่อถือ (โดยส่งหลกัฐาน
การช าระเงินมายงับริษัท) 

5.3 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ช าระหนีใ้ดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลง
ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่อยู่ใน
ความครอบครองของบริษัท เพื่อน าเงินค่าขายมาช าระหนี ้ หรือหักเงิน
คงเหลือในบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือเงินฝากหลกัประกันที่ลูกคา้มี
ไวก้บับริษัทเพ่ือด าเนินการช าระหนีท้ี่คงคา้งอยู่กบับริษัท 

 
 

 

ข้อ 6. การจัดการทรัพยสิ์นของลูกค้า 
ลูกค้ารับรองว่า เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การดูแลรกัษาทรพัยส์ินของลูกคา้ของ
บริษัทหลักทรพัย ์ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกคา้ในการฝาก
หรือถอนทรพัยส์ินกับหรือจากบริษัทและวิธีการของบริษัทในการดูแลรกัษา
ทรพัยส์ินของลูกคา้ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการดงักล่าว โดยลกูคา้
ตกลงดงัต่อไปนี ้

6.1 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงเรื่องเงินของลูกค้าที่น  ามาวางไว้กับ
บริษัทว่า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 

6.2 ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษัทท าหนา้ที่ดูแลทรพัยส์ินของลกูคา้เพื่อประโยชน์
ในดา้นการเก็บรกัษา หรือเพื่อการท าธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับสญัญาหรือเพื่อ
ประโยชนอ่ื์นใดภายใตข้อบเขตที่กฎหมายก าหนด 

6.3 บริษัทจะจัดท าและจัดส่งรายงานแสดงทรพัยส์ินใหล้กูคา้อย่างนอ้ย
ตามระยะเวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.4 ลูกคา้ตกลงมอบอ านาจใหบ้ริษัทเก็บหน่วยลงทนุ และทรพัยส์ินของ
ลูกคา้ที่เกี่ยวกับสัญญาฉบับนี ้ทั้งนีบ้ริษัทจะด าเนินการแยกสินทรพัยอ์อก
จากทรพัยส์ินของบริษัท โดยจะถูกแยกไวใ้นสมุดบญัชีของบริษัทในลกัษณะ
ที่สามารถชีเ้ฉพาะถึงทรพัยส์ินของลกูคา้ไดช้ดัเจน 

6.5 กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรพัยส์ินใดๆ ของลูกคา้ตามที่บริษัทตกลง
ไว ้ในกรณีที่ลูกคา้มีสิทธิจะได้รบัดอกผลจากบริษัทลูกคา้ตกลงใหบ้ริษัทมี
สิทธิน าดอกผลดงักล่าวมาหกัช าระหนีอ่ื้นใดที่ลกูคา้ตอ้งช าระแก่บริษัท ทัง้นี ้
จนกว่าบริษัทจะไดร้ับช าระหนีด้ังกล่าวจนครบถ้วนแลว้โดยมิต้องบอกให้
ลูกคา้ทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากน าดอกผลมาหักช าระหนีด้ังกล่าวแลว้
ลูกคา้มีหนีส้ินคา้งอยู่กับบริษัทอีก ลูกคา้ตกลงรบัผิดชอบช าระหนีท้ี่คา้งอยู่
นัน้จนครบถว้น 

6.6 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรกัษาและดแูลทรพัยส์ิน
ของลกูคา้ไดต้ามอตัราที่บริษัทประกาศก าหนดและบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลง
อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดต้ามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศ
เป็นคราวๆ ไป 

6.7 ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษัทท าการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติมวิธี
ปฏิบัติรวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัท
จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบในภายหลงัได ้
 
ข้อ 7. การเลิกสัญญา 

7.1 สัญญาฉบับนี ้ผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา หาก
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงคจ์ะเลิกสญัญา จะตอ้งบอกกล่าวใหอี้กฝ่าย
หนึ่งล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิก
สญัญาฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิและหนา้ที่ของคู่สญัญา ซึ่งไดมี้ขึน้ก่อน
การบอกเลิกสญัญาจะมีผล 

7.2 กรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าผิดขอ้ก าหนดในสญัญาฉบบันี ้
ขอ้หนึ่งขอ้ใด ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ดท้นัที 
เวน้แต่จะมีขอ้ก าหนดโดยชดัแจง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
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ข้อ 8. การรับทราบและเข้าใจในข้อมูลความเส่ียงและวิธีปฏิบัติในการ
ซือ้ ขายคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ลูกคา้ไดพ้ิจารณารบัทราบและเขา้ใจถึง ขอ้มูลความเสี่ยงและวิธีปฏิบตัิ
ในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี ้ อย่างไรก็ตาม 
ขอ้มลูความเสี่ยงที่ระบไุวใ้นที่นีมิ้ไดแ้สดงถึงความเสี่ยงทัง้หมดที่เกี่ยวกับการ
ซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แต่แสดงถึงปัจจยัหรือความเสี่ยง
ที่ส  าคัญบางประการที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี ้ ดังนั้น 
ปัจจยัหรือความเสี่ยงอ่ืนที่ไม่อาจทราบไดแ้ละไม่ไดร้ะบใุนสญัญาฉบบันี ้อาจ
กลายเป็นปัจจยัหรือความเสี่ยงที่มีสาระส าคญัในอนาคตได ้

8.1 ความเส่ียงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน 
ลูกคา้เขา้ใจและรบัทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยง

ตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุนและมีระดับความเสี่ยงมากหรือ
นอ้ยขึน้อยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกคา้ควรศึกษาขอ้มูล
และนโยบายการลงทนุจากหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมก่อนตดัสินใจลงทนุ 

8.2 ความเส่ียงท่ัวไปในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน 

ลูกคา้เขา้ใจและรบัทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ อาจมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบา้นเมือง เป็นตน้ ซึ่งเหตุการณด์งักล่าว
อาจก่อใหเ้กิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มต่อราคา
หน่วยลงทนุ 

8.3 ความเส่ียงที่เก่ียวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุน
รวม 

ลกูคา้เขา้ใจและรบัทราบว่า การลงทนุในกองทนุรวม บางครัง้อาจจะไม่มี
สภาพคล่อง เพียงพอหรือมีสภาพคล่องนอ้ยซึ่งอาจท าใหล้กูคา้ไม่สามารถซือ้ 
ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามจ านวนที่ลกูคา้ตอ้งการได ้

8.4 การท าความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติ และเงือ่นไขของสัญญาฉบับนี ้
ลูกคา้ไดศ้ึกษาและท าความเขา้ใจในวิธีปฏิบตัิในการซือ้ ขายคืน และ/

หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เงื่อนไขและรายละเอียดของ
สัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซือ้ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน การยกเลิกค าสั่ง และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งและไดร้ะบไุว้
ในหนังสือชีช้วน เป็นตน้ อีกทัง้ลูกคา้ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า การลงทุนดงักล่าวมี
ความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า
หรือไม่เพียงใดดว้ย 

8.5 ความเส่ียงจากระบบการซือ้ขาย 
ลกูคา้รบัทราบว่าในการซือ้ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ อาจ

มีความเสี่ยงเกี่ยวกบัขอ้จ ากดับางประการเกี่ยวกบัระบบการซือ้ขาย เช่น การ
หยดุท างานของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ/หรืออปุกรณ ์และซอฟตแ์วร ์ซึ่งอาจมี
ผลกระทบท าใหบ้ริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามค าสั่งของลกูคา้ไดเ้ป็นบางส่วน
หรือทัง้หมด 

8.6 ความเส่ียงเก่ียวกับข้อจ ากัดของลูกค้า 
ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับอายุ 

ประสบการณ ์การสื่อสาร การตดัสินใจ หรือภาวะบกพรอ่งทางสขุภาพ ลกูคา้
ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพิ่มเติม (เช่น สัมภาษณ์
บุคคลที่เป็นญาติสนิท) เพื่อประเมินว่าลูกคา้เป็นบุคคลที่มีขอ้จ ากัดดงักล่าว
ข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการท าแบบทดสอบที่

เกี่ยวขอ้งและลงลายมือชื่อใหค้  ารบัรองและการยอมรบัความเสี่ยงซึ่งเกิดขึน้
จากขอ้จ ากัดดังกล่าวนั้น ทั้งนีบ้ริษัทมีสิทธิระงับการใหบ้ริการหรือก าหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมในการใหบ้ริการ โดยไม่จ าตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รวมทั้งมีสิทธิ
บอกเลิกสญัญานีไ้ดท้นัที โดยลกูคา้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 
  
ข้อ 9. การติดต่อ 
 9.1 เว้นแต่จะมีขอ้ก าหนดโดยชัดแจ้งไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การบอก
กล่าวทวงหรือการแจง้ใหลู้กคา้ทราบตามสญัญานี ้ หากบริษัทไดก้ระท าเป็น
หนังสือส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี ้ หรือที่ได้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิล าเนาตามกฎหมายของลูกคา้ หรือส่งทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกสท์ี่ลูกคา้แจง้ไวก้ับ
บริษัทหรือส่งทางโทรสารหรือโทรศพัทไ์ปยงัหมายเลขโทรสารหรือโทรศพัทท์ี่
ลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้ับบริษัทหรือตามหลักเกณฑห์รือกฎข้อบังคับของ ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งที่ มีอยู่ ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในภายหนา้ดว้ยแลว้ ลกูคา้ยินยอมใหถ้ือว่ามีการบอกกล่าวหรือ
แจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนีโ้ดยไม่ค านึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งดว้ย
ตนเองหรือมีผูอ่ื้นรบัไวแ้ทน 

9.2 ในกรณีที่ ลูกค้า เปลี่ ยนแปลงที่ อยู่  หรือที่ อยู่ ของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์หรือหมายเลขโทรสาร โทรศพัท ์ลูกคา้จะแจง้ใหบ้ริษัททราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทันที  หากลูกค้าละเลยไ ม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ 

9.3 โดยสญัญาฉบบันี ้ลูกคา้ขอแจง้ความจ านงและตกลงว่า ในการส่ง
ใบยืนยันรายการซื ้อขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึง
เอกสารหรือขอ้มูลอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง ขอใหบ้ริษัทจัดส่งให้ลูกคา้ในรูปขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ตหรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอ่ืนใดที่
บริษัทก าหนดตามหลกัเกณฑห์รือประกาศของ ก.ล.ต. 
 
ข้อ 10. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 

10.1 ลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลทัง้หมดหรือบางส่วนเกี่ยวกบั
ลูกคา้ไดทุ้กรูปแบบและวิธีการอนัเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือขอ้ตกลง
ที่บริษัทมีกบัหน่วยงานหรือบคุคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัแต่เพียงการ
เปิดเผยใหก้ับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
รวมทัง้ที่ปรกึษากฎหมายและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทในเครือ 
บริษัทแม่ และบริษัทลกูคา้ของบริษัท ทัง้นี ้ ลูกคา้ยินยอมใหต้รวจสอบขอ้มลู
ของลกูคา้ดว้ย 

10.2 ลูกคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทประมวลผล และ/หรือวิเคราะห ์
ขอ้มูลการลงทุนของลูกคา้และ/หรือขอ้มูลอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุนของ
ลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการให้บริการจัดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ลกูคา้ในผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของบริษัท 

 
ข้อ 11. ข้อก าหนดอ่ืนๆ 

11.1 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย และ
ประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งและท าหนา้ที่ควบคมุดแูลธุรกิจหลกัทรพัย ์หรือของบริษัท โดย
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ลูกคา้จะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครดั รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
แกไ้ขหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัดงักล่าวภายหลงั 
จากการท าสญัญาฉบบันี ้ลกูคา้ก็ยอมรบั เขา้ใจ รบัทราบถึง และตกลงปฏบิตัิ
ตามการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย 

11.2 ลูกค้าจะโอนสิทธิ หรือหน้าที่  หรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี ้
ใหแ้ก่บคุคลอ่ืนมิได ้

11.3 บริษัทอาจโอนสิทธิ หนา้ที่ ภาระผกูพนั หรือผลประโยชนข์องบริษัท
ตามสัญญานีใ้หแ้ก่บุคคลใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลูกคา้
ก่อน 

11.4 คู่สัญญาตกลงใหบ้รรดาขอ้ความและรายละเอียดในเอกสารการ
เปิดบญัชีกองทนุ เอกสารใบค าสั่งซือ้ ขาย รบัโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน เอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกับการซือ้ ขาย โอน รบัโอน และ/หรือการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารและสัญญาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เอกสารแนบทา้ยสญัญา ใหถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาฉบบันีด้ว้ย และเวน้
แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในสัญญาฉบับนี ้ ในกรณีที่มีขอ้ความใดขัด
หรือแยง้กับขอ้ความในสญัญาฉบบันีใ้หใ้ชส้ญัญาฉบบันีบ้งัคบั และกรณีที่
ขอ้ความในเอกสารที่ใหถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขดัหรือแยง้กนัเอง ลูกคา้
จะตอ้งปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของบริษัท 

11.5 ลูกคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นดุลพินิจของบริษัทในการแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้ก าหนดในสญัญาฉบบันีไ้ด ้โดยบริษัทจะส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไปยงัลกูคา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัที่การแกไ้ขเพิ่มเติมจะมีผลใชบ้ังคบั 
ทั้งนี  ้การแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทไดแ้จ้งไปยังลูกคา้นั้นให้ถือว่าลูกคา้ตกลง
ยอมรบัการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว หากลูกคา้ไม่มีหนังสือโตแ้ยง้คดัคา้นการ
แก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวมายังบริษัทก่อนวนัที่การแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใช้
บงัคบั 

11.6 ในกรณีที่ขอ้ก าหนดแห่งสญัญานีใ้นขอ้หนึ่งขอ้ใดเป็นโมฆะหรือใช้
บงัคบัไม่ได ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงใหข้อ้ก าหนดในสญัญานีใ้นส่วนที่ยงัมี
ผลใชบ้งัคบัอยู่ ยงัคงมีผลสมบรูณแ์ละใชบ้งัคบัไดต้่อไป 

11.7 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการสญัญาคู่ฉบบั ลูกคา้สามารถแจง้ใหบ้ริษัท
ทราบ บริษัทจะจดัส่งใหล้กูคา้ 

11.8 สญัญาฉบบันีใ้หอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัและการตีความของกฎหมายไทย 
และในกรณีที่มีขอ้พิพาทตามสญัญาฉบบันี ้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีคือ 
ศาลที่มีเขตอ านาจในประเทศไทย ทัง้นีบ้ริษัทมีสิทธิที่จะด าเนินคดีกับลูกคา้
ต่อศาลอ่ืนใดที่มีเขตอ านาจเหนือลกูคา้และทรพัยส์ินของลกูคา้ อย่างไรก็ตาม 
หากลูกค้ามีข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน ลูกคา้
สามารถรอ้งเรียนกับ ก.ล.ต. เพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับขอ้พิพาทโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้
ลงทนุในตลาดทนุ 

 
ลูกคา้ไดอ่้านและท าความเขา้ใจขอ้ความในสญัญานีโ้ดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามเจตนาของตนทุกประการเพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้ จึงไดล้งลายมือ

ชื่อและประทบัตราบริษัท (ถา้มี) ในวนัที่ระบไุวข้า้งตน้ ต่อหนา้พยานเป็นส าคญั 

 
 

 
 
 
 
 

   ลงช่ือ ______________________________________ ลกูคา้ 
            (______________________________________) 
 
 
    ลงช่ือ _______________________________________ บริษัท 
      (บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั) 

 
    ลงช่ือ _______________________________________ ผูแ้นะน าการลงทนุ 

          (_______________________________________) 
 
 
    ลงช่ือ _______________________________________ พยาน 
            (_______________________________________) 
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ข้อตกลงส ำหรับกำรบริกำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้

ท ำที่ บริษัทหลกัทรพัย ์สยำมเวลธ ์จ ำกดั 

สัญญำฉบับนี ้ ท ำขึน้ระหว่ำงบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงลำยมือชื่อแนบท้ำย
สัญญำฉบับนี ้ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ลูกคำ้” ฝ่ำยหนึ่ง กับบริษัทหลักทรพัย ์
สยำมเวลธ ์จ ำกดั ซึ่งต่อไปนีใ้นสญัญำจะเรียกว่ำ “บริษัท” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงกนัดงัรำยละเอียดขอ้ตกลงต่อไปนี ้

1. ค ำจ ำกัดควำม 
ในสญัญำนี ้

“ตลำดหลักทรัพย”์ หมำยควำมถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
“ตรำสำรหนี”้  หมำยควำมถึง ตั๋ วเงินคลัง บัตรเงินฝำก  ตรำสำร

พำณิชย์ พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตร
รฐัวิสำหกิจ พนัธบตัรกองทนุเพ่ือกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน หุน้
กู้ (รวมถึงหุน้กู้แปลงสภำพ) หุน้กู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตรำสำรอ่ืนใดตำมที่
กฎหมำยก ำหนดใหส้ำมำรถซือ้ขำยกนัได ้ 

“ตลำดตรำสำรหนี้” หมำยควำมถึง กำรซือ้ขำยตรำสำรหนีท้ี่ด  ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ ์และวิธีปฏิบัติของสมำคมตรำสำรหนีไ้ทย (The 
Thai Bond Market Association: ThaiBMA) 

2. กำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้ในฐำนะที่บริษัทเป็นคู่สญัญำกบัลกูคำ้ 
2.1 ลูกคำ้ตกลงที่จะแจง้ใหบ้ริษัททรำบก่อนกำรซือ้ขำยตรำสำรหนีถ้ึง

ประเภท ชนิด รำคำ ชื่อตรำสำรหนี ้จ ำนวน และรำคำตรำสำรหนีท้ี่ตน
ตอ้งกำรซือ้ และ/หรือ ขำย รวมทัง้วนั เดือน ปี ที่จะซือ้ และ/หรือ ขำยตรำสำร
หนี ้อย่ำงไรก็ตำม บริษัทสงวนไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำย
ตรำสำรหนีข้องลกูคำ้ โดยลกูคำ้ไม่มีสิทธิที่จะเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

2.2 ในกรณีที่ลกูคำ้ตกลงซือ้ตรำสำรหนีต้ำมสญัญำนี ้ลกูคำ้ตอ้งท ำกำร
ซือ้ดว้ยเงินสด เม่ือลกูคำ้ไดช้ ำระรำคำตรำสำรหนีแ้ก่บริษัทครบถว้นสมบูรณ์
แลว้ บริษัทตกลงส่งมอบตรำสำรหนีใ้หแ้ก่ลูกคำ้หลงัจำกที่ช  ำระรำคำ โดย
ครบถว้นสมบรูณ ์

กรณีลกูคำ้ช ำระรำคำคำ่ซือ้ตรำสำรหนีด้ว้ยเช็คสั่งจ่ำยใหแ้กบ่ริษัท 
ลกูคำ้ตอ้งด ำเนินกำรตำมรูปแบบ และเง่ือนไขที่บริษัทไดก้ ำหนดไว ้

ลูกคำ้อำจซือ้ขำยตรำสำรหนีด้ว้ยเงินสด (Cash Account) ไดไ้ม่เกิน
วงเงินที่บริษัทอนุมัติ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ ลด หรือเพิ่ม
วงเงินซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรช ำระรำคำไดต้ำมที่บริษัท
เห็นสมควรโดยลูกคำ้จะไม่โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิน้ และใหมี้ผลทนัทีโดยบริษัทไม่
ตอ้งแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบ 

อนึ่ง คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยอำจตกลงกนัในเร่ืองกำรช ำระรำคำและกำร
ส่งมอบตรำสำรหนีใ้หแ้ตกต่ำงจำกวรรคก่อนก็ได ้ทัง้นี ้ภำยใตก้ฎหมำยและ
กฎขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง 

ในกำรส่งมอบตรำสำรหนี้ให้แก่ลูกค้ำ ลูกค้ำตกลงให้บริษัทด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี ้

(ก) กรณีที่ลูกค้ำซื ้อตรำสำรหนี ้ที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผูร้บัฝำกตรำสำรหนีด้งักล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำร
ฝำกตรำสำรหนีด้งักล่ำวไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

(ข) กรณีที่ลูกค้ำซื ้อตรำสำรหนี ้ที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด มิไดเ้ป็นผูร้บัฝำกตรำสำรหนีด้งักล่ำว บริษัทจะรบัฝำก
และครอบครองตรำสำรหนีไ้วแ้ทนลกูคำ้ 

ทัง้นี ้บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่ำวขำ้งตน้ไดต้ำมที่
บริษัทพิจำรณำเห็นสมควรและจ ำเป็น โดยถือว่ำลูกคำ้ยินยอมให้บริษัท
กระท ำกำรดงักล่ำวได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

ในกรณีที่ลูกค้ำซื ้อตรำสำรหนี ้กับบริษัท ลูกค้ำขอรับรองว่ำลูกค้ำมี
คณุสมบตัิของผูล้งทนุครบถว้นตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูของตรำสำรหนี ้
ที่จะท ำกำรซือ้ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

2.3 ในกรณีที่ลกูคำ้ตกลงขำยตรำสำรหนี ้และบริษัทไดต้รวจสอบควำม
ถูกตอ้งของตรำสำรหนีแ้ลว้ ลูกคำ้ตกลงส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในตรำสำร
หนีใ้หแ้ก่บริษัทภำยในวันท ำกำรที่บริษัทช ำระรำคำตรำสำรหนีใ้หแ้ก่ลูกค้ำ 
หรือตำมที่คู่สัญญำตกลงกันภำยใตก้ฎระเบียบขอ้บังคับ หรือตำมประเพณี
ปฏิบตัิ 

2.4 ในกรณีที่ลกูคำ้ขำยตรำสำรหนีใ้หแ้ก่บริษัท ลกูคำ้ขอรบัรองว่ำ 
(1) ลูกคำ้มีสิทธิตำมกฎหมำยโดยชอบที่จะท ำกำรขำยและโอนตรำสำร

หนีด้งักล่ำวใหแ้ก่บริษัท 
(2) ตรำสำรหนีท้ี่ขำยไม่ตกอยู่ภำยใตก้ำรจ ำน ำ บุริมสิทธิ์ สิทธิยึดหน่วง 

ขอ้จ ำกดักำรโอน หรือมีภำระติดพนัอย่ำงใด 
ในกรณีที่ลกูคำ้ขำยตรำสำรหนีใ้หแ้ก่บริษัท หำกปรำกฏว่ำค ำรบัรองของ

ลูกคำ้ปกปิดขอ้เท็จจริงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือมีเหตุใดๆ ที่มิไดเ้กิดจำกควำม
รบัผิดชอบของบริษัท ท ำใหบ้ริษัทไม่สำมำรถจดทะเบียนเขำ้เป็นผูถ้ือตรำสำร
หนี ้หรือโอนตรำสำรหนีต้่อใหบุ้คคลอ่ืนได ้ลูกคำ้ตกลงคืนเงินค่ำขำยตรำสำร
หนีใ้หแ้ก่บริษัท พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละสิบแปด (18) ต่อปี หรือในอตัรำ
ที่บริษัทประกำศเปลี่ยนแปลงในภำยหลงั นับแต่วนัที่ลกูคำ้ไดช้ ำระเงินค่ำขำย
ตรำสำรหนีจ้ำกบริษัทจนถึงวนัที่ลกูคำ้ช ำระค่ำขำยตรำสำรหนีค้ืนใหแ้ก่บริษัท
ครบถว้น ทัง้นี ้ไม่เป็นกำรตดัสิทธิบริษัทที่จะเรียกรอ้งค่ำใชจ้่ำยและค่ำเสียหำย
ใดๆ จำกลกูคำ้อนัสืบเนื่องมำจำกกรณีดงักล่ำว 

2.5 ลูกคำ้รบัทรำบและตกลงใหบ้ริษัทจัดใหมี้ระบบกำรบนัทึกค ำสั่งซือ้
ขำยตรำสำรหนีท้ี่ไดร้บัจำกลูกคำ้ทำงโทรศัพท์ และหรือ โดยวิธีกำรสื่อสำร
อย่ำงอ่ืนใดที่บริษัทจดัใหมี้ ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่ทำงกำรก ำหนด 

2.6 ลูกคำ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรโอน
ตรำสำรหนีต้ำมสญัญำฉบบันีท้กุประกำร 

2.7 ลกูคำ้ทรำบดีว่ำบริษัทอำจจะท ำกำรโอนตรำสำรหนีท้ี่ซือ้จำกลูกคำ้
ตำมสัญญำฉบับนีท้ั้งหมด หรือแต่บำงส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนต่อไปในธุรกิจ
กำรคำ้ตรำสำรหนีข้องบริษัท ดงันัน้ ลูกคำ้จึงขอใหค้ ำรบัรองว่ำจะด ำเนินกำร
ทุกประกำรที่จ  ำเป็นเพื่อใหต้รำสำรหนีท้ี่ ไดข้ำยไดใ้หแ้ก่บริษัท สำมำรถโอน
ใหแ้ก่บคุคลอ่ืนต่อไปได ้

ลกูคำ้อำจยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยตรำสำร
หนีท้ี่ตนไดอ้อกใหแ้ก่บริษัทได ้แต่ตอ้งกระท ำภำยในเวลำท ำกำรซือ้ขำยอนัเป็น
ปกติของตลำดตรำสำรหนี ้ก่อนกำรซื ้อขำยส ำเร็จเป็นผลทั้งหมดหรือแต่
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บำงส่วนและภำยในวันที่สั่งซือ้หรือขำย ทั้งนี ้จะมีผลส ำเร็จเป็นกำรยกเลิก 
และ/หรือเปลี่ยนแปลงค ำสั่งได ้

อนึ่ง บริษัทสงวนไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยตรำสำรหนี ้
ของลกูคำ้ ทัง้นี ้ลกูคำ้ไม่มีสิทธิที่จะเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ ทัง้สิน้ 

2.8 หำกลูกค้ำในฐำนะผู้ขำย ผิดนัดส่งมอบตรำสำรหนี ้ และ/หรือ
หนังสือส ำคัญแสดงสิทธิในตรำสำรหนี ้และตรำสำรโอนตรำสำรหนีห้รือโอน
กรรมสิทธิ์ในตรำสำรหนี ้ใหแ้ก่บริษัทเพ่ือส่งมอบใหส้มำชิกผูซื้อ้ ซึ่งท ำกำรแทน
ผูซื้อ้ล่ำชำ้ หรือกำรส่งมอบ และ/หรือกำรโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่ำวกระท ำมิได ้
เป็นเหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท หรือผูซ้ือ้ หรือบุคคลใดๆ ลูกคำ้
ยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึน้ทั้งหมดทั้งสิ ้น พร้อมทั้ง
ดอกเบี ้ยอัตรำร้อยละสิบแปด (18) ต่อปี  ของจ ำนวนเงินค่ำเสียหำยและ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หรือในอตัรำที่บริษัทประกำศเปลี่ยนแปลงในภำยหลงั นับ
จำกวนัที่บริษัทไดร้บัควำมเสียหำยจนถึงวนัที่ช  ำระเสรจ็ 

ในกรณีดังกล่ำวในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนีร้ำยกำรหนึ่ง
รำยกำรใดซึ่งลูกค้ำค้ำงช ำระบริษัทได้ตำมแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่
จ ำเป็นตอ้งหกักลบลบหนีท้ี่ถึงก ำหนดช ำระก่อนก็ได ้

3. ข้อตกลงและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
3.1 ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หรือรบัเงินค่ำขำยตรำสำรหนี ้ลูกคำ้ตกลงให้

บริษัทด ำเนินกำรหักเงินค่ำซื ้อจำก หรือจ่ำยเงินค่ำขำยเข้ำบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของลกูคำ้ที่ไดแ้จง้ไวก้บับริษัทตำมหนังสือขอใหห้กับญัชี (บญัชี ATS) 
ในกรณีที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้ำต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวใหบ้ริษัททรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษรตำมระยะเวลำที่บริษัทก ำหนด 
กำรแจง้ดงักล่ำวจะมีผลเม่ือบริษัทไดร้บัทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ 

3.2 ในกรณีที่ลูกค้ำวำงเงินไว้กับบริษัทก่อนกำรซือ้ บริษัทจะบันทึก
จ ำนวนเงินของลูกคำ้ที่น  ำมำวำงไวก้ับบริษัทเป็นยอดเงินของลูกคำ้ (Cash 
Balance) ลูกคำ้ตกลงจะไม่รบัดอกผลจำกกำรวำงเงินนี ้เนื่องจำกเป็นเพียง
ขัน้ตอนในกำรซือ้ขำยตรำสำรหนีผ้่ำนบริษัทเท่ำนัน้ 

นอกจำกนี ้ลูกคำ้รบัทรำบและเขำ้ใจว่ำเงินของลูกคำ้ที่น  ำมำวำงไวก้ับ
บริษัทว่ำ บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสถำบันกำรเงินที่ไม่ได้รับ
ควำมคุ้มครองจำกกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงิน 

ถำ้ทรพัยส์ินของลูกคำ้สูญหำยหรือเสียหำยเนื่องจำกกำรละเลยในกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ของบริษัท บริษัทจะรบัผิดชอบในทรพัยส์ินของลกูคำ้เต็มจ ำนวน
เฉพำะส่วนที่ตอ้งรบัผิด 

3.3 หำกปรำกฏพฤติกำรณ์ดังต่อไปนีไ้ม่ว่ำขอ้หนึ่งขอ้ใด ใหถ้ือว่ำหนี ้
ของลูกคำ้ตำมสญัญำฉบบันีถ้ึงก ำหนดช ำระ และบริษัทมีสิทธิเรียกใหลู้กคำ้
ช ำระหนีท้ั้งปวงพรอ้มทั้งดอกเบีย้ที่คำ้งช ำระไดท้ันที นอกจำกนีลู้กคำ้ตกลง
ยินยอมรบัผิดต่อบรรดำค่ำใชจ้่ำยในกำรทวงถำม ฟ้องรอ้ง และ/หรือบงัคบัคดี 
รวมทัง้ค่ำทนำยควำมในกำรนีด้ว้ย กล่ำวคือ 

(1) เม่ือลูกคำ้มีพฤติกำรณใ์ดๆ ที่บริษัทพิจำรณำเห็นว่ำน่ำจะเป็น
ควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และอำจมีผลกระทบท ำให้บริษัทไดร้ับควำมเสียหำย 
หรือลูกคำ้ถูกกล่ำวหำ หรือถูกฟ้องรอ้งเป็นจ ำเลยในควำมผิด
ตำม พ.ร.บ. ดงักล่ำว 

(2) เม่ือมีพฤติกำรณ์ที่ส่อแสดงใหบ้ริษัทเห็นว่ำลูกคำ้มีหนีส้ินลน้
พน้ตวั หรือถกูศำลสั่งใหพ้ิทกัษ์ทรพัย ์หรือบคุคลลม้ละลำย 

(3) ลูกคำ้ซ่อนเรน้หรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรพัยส์ินของตนทั้งหมด
หรือแต่บำงส่วน อนัเป็นเหตใุหบ้ริษัทเสียเปรียบหรือจะไม่ไดร้บั
ช ำระหนีเ้ต็มจ ำนวน 

(4) เม่ือศำลหรือหน่วยรำชกำรมีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำใหย้ึดหรือ
อำยดัทรพัยส์ินของลกูคำ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน 

(5) ลกูคำ้ผิดนดัสญัญำไม่ว่ำขอ้หนึ่งขอ้ใด 
อนึ่ง ไม่ว่ำลูกคำ้ ดว้ยตนเองหรือดว้ยควำมยินยอมใหบุ้คคลอ่ืนกระท ำ

กำรอนัระบุไวใ้นขอ้ 3.3 (1) – (3) ใหถ้ือว่ำเป็นกำรกระท ำของลูกคำ้เองทัง้สิน้ 
ทั้งนี ้ รวมตลอดถึงกรณีที่ลูกค้ำมิได้ยินยอมให้มีกำรเช่นนั้น แต่ เ ม่ือมี
พฤติกำรณด์งักล่ำว ลูกคำ้มิไดข้ัดขวำงหรือพยำยำมขดัขวำงในเม่ืออยู่ในวิสยั
ที่จะกระท ำได ้อนึ่ง กำรที่บริษัทผ่อนผันเป็นประกำรใดในกำรผิดนัดสญัญำ
ของลูกคำ้ครำวใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรผ่อนผันเฉพำะครำวนัน้ และลูกคำ้จะอำ้ง
เหตแุห่งกำรผ่อนผนัในกำรผิดสญัญำครำวอ่ืนๆ ดว้ยหำไม่ 

3.4 บรรดำค ำบอกกล่ำว ทวงถำม เอกสำรหนังสืออ่ืนใดที่ส่งให้แก่
ลูกคำ้ ไม่ว่ำจะส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ทำงโทรเลข 
หรือให้คนน ำไปส่งเองก็ดี หำกได้น ำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกคำ้ได้ให้ไวเ้ป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตำมทะเบียนรำษฎร ์หรือส ำนกังำนท ำกำรงำน
ของลูกคำ้ หรือไดส้่งโทรสำรหรือโดยทำงไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์ (Email) ไป
ยังหมำยเลขโทรสำรหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่
ลกูคำ้ไดใ้หไ้วแ้ลว้ ใหถ้ือว่ำไดส้่งใหแ้ก่ลกูคำ้โดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไม่ค ำนึงถึง
ว่ำจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และถึงแมว้่ำส่งใหแ้ก่ลกูคำ้ไม่ไดเ้พรำะที่อยู่ของลกูคำ้นัน้
เปลี่ยนแปลงหรือรือ้ถอนไป โดยลูกคำ้ไม่ไดแ้จง้กำรเปลี่ยนแปลงหรือรือ้ถอน
นัน้ใหบ้ริษัททรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พรำะหำที่อยู่ไม่พบก็ดี 
ใหถ้ือว่ำลกูคำ้ไดร้บัทรำบค ำบอกกล่ำว ทวงถำม เอกสำรหรือหนงัสืออ่ืนใดของ
บริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงำนไปรษณีย์หรือคนน ำส่ง ได้ไปน ำส่ง ณ 
สถำนที่แห่งนัน้ หรือในวนัที่ส่งโทรสำรหรือส่งไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์(Email) 
ได ้อนึ่ง กำรแจง้หรือกำรบอกกล่ำวใดๆ ซึ่งตำมสญัญำนีมิ้ไดบ้งัคับใหท้ ำเป็น
ลำยลักษณ์อักษร หำกบริษัทไดด้  ำเนินกำรแจง้หรือบอกกล่ำวแก่ลูกคำ้ดว้ย
วำจำหรือโดยทำงโทรศัพทแ์ลว้ใหถ้ือว่ำเป็นกำรแจง้หรือบอกกล่ำวโดยชอบ
และลกูคำ้ไดร้บัทรำบโดยชอบแลว้ 

ในกรณีที่ ลูกค้ำประสงค์ให้บริษัทจัดส่ง เอกสำรทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์(Email) หรือวิธีอ่ืนใดโดยส่งไปยงัที่อยู่ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์
ของลูกคำ้ และ/หรือ เขำ้ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัท แทนกำรส่งเอกสำรทำง
ไปรษณีย์ ลูกค้ำเห็นว่ำเป็นวิธีกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ลูกคำ้เขำ้ใจกำรใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นอย่ำงดี โดยตก
ลงตำมเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้ 

(1) เอกสำรที่ลกูคำ้ตกลงใหบ้ริษัทจดัส่งทำงไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกสใ์ห้
รวมถึ งแต่ ไ ม่จ ำกัด เพียง  ใบยืนยันกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ 
ใบเสร็จรบัเงิน รำยงำนแสดงทรพัยส์ิน รำยงำนควำมเคลื่อนไหว
ทำงบญัชี รำยงำนหลกัทรพัยค์งเหลือ และเอกสำรหรือขอ้มูลอ่ืนใด
ที่เกี่ยวขอ้ง 

(2) ลูกค้ำ เข้ำ ใจและยอมรับว่ ำกำรรับ เอกสำรทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์มีควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ได ้เช่น 
กำรสูญหำยของขอ้มูลระหว่ำงทำง กำรส่งขอ้มูลเป็นไปอย่ำงล่ำชำ้
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หรือไม่สำมำรถส่งขอ้มลูได ้กำรถกูสอดแทรกหรือถกูเจำะเขำ้มำยงั
ระบบโดยบคุคลภำยนอก กำรผิดพลำดและคลำดเคลือ่นของขอ้มลู
ประกำร อ่ืนใดที่ เกิดขึ ้น เนื่ องจำกข้อจ ำกัดในกำรใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกำรสื่อสำรสำธำรณะที่มีผู้ใช้บริกำรเป็น
จ ำนวนมำกทั่วโลก ลูกคำ้มีควำมรบัผิดชอบที่ตอ้งตรวจดูกำรไดร้บั
และขอ้มูลของเอกสำรทำงไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกสแ์ละยอมรบัว่ำ 
บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำยใดๆ  หำกเกิดควำมเสียหำย
เพรำะเหตดุงักล่ำว 

อนึ่ ง  กำรที่บริษัทด ำ เนินกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์มิได้เป็นกำรรับประกันหรือรับรองว่ำบริษัทจะ
สำมำรถป้องกนัควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ไดท้ัง้ไม่
เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของบริษัทของบริษัทที่จะด ำเนินกำรส่งเอกสำร
ใหแ้ก่ลูกคำ้โดยวิธีอ่ืนที่ชอบดว้ยกฎหมำยได ้ เม่ือบริษัทพบว่ำกำร
ส่งเอกสำรใหแ้ก่ลกูคำ้ทำงไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์ไม่สำมำรถส่งได้
หรือเม่ือบริษัทเห็นว่ำมีเหตุอันสมควร โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้
ลกูคำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

(3) ลูกค้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ ลูกค้ำยังคงมีหน้ำที่ในกำรปกป้อง
ผลประโยชน์ของลูกค้ำ โดยกำรตรวจสอบถึงควำมถูกต้องของ
ขอ้มลูในเอกสำรทกุประเภทหลงัไดร้บัทกุครัง้ หำกลกูคำ้มิไดโ้ตแ้ยง้
คัดคำ้นควำมถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสำรที่ไดร้บัภำยในสำม (3) 
วันท ำกำร นับจำกวันที่บริษัทจัดส่ง ใหถ้ือว่ำขอ้มูลในเอกสำรนั้น
ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 

ลูกค้ำรับทรำบว่ำ บริษัทสงวนสิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลให้
ถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริงโดยที่ไม่ตอ้งแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ 
และบริษัทจะส่งเอกสำร “รำยงำนหลกัทรพัยค์งเหลือ” ใหแ้ก่ลูกคำ้
ทุกสิน้ปี ทำงไปรษณีย ์ตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และถ้ำมีกำร
เปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบ 

(4) ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์
(Email Address) ลูกค้ำต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์
อกัษรทกุครัง้ที่ตอ้งกำรเปลี่ยนแปลง 

(5) ในกรณีที่ลูกค้ำประสงค์จะยกเลิกกำรรับเอกสำรทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์ลูกคำ้จะตอ้งแจง้ควำมประสงคน์ัน้ใหบ้ริษัททรำบ
เป็นหนังสือหรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทก ำหนด กำรยกเลิกจะมีผลภำยใน
สำม (3) วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่บริษัทไดร้บัหนงัสือแจง้ดงักล่ำว 

3.5 บริษัทอำจบอกเลิกสญัญำนีใ้นเวลำใดๆ ก็ได ้โดยส่งหนังสือบอก
กล่ำวล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำสิบหำ้ (15) วนั โดยใหก้ ำหนดวนัที่สญัญำ
เลิกสัญญำในหนังสือบอกกล่ำวดังกล่ำว ลูกค้ำอำจบอกเลิกสัญญำนีไ้ด้
ต่อเม่ือไม่มีหนีส้ินคำ้งช ำระบริษัท โดยส่งหนังสือบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกว่ำสิบหำ้ (15) วนั โดยใหก้ ำหนดวนัเลิกสญัญำในหนังสือบอกกล่ำว
ดงักล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเลิกสัญญำไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้ำที่ของ
คู่สญัญำที่มีอยู่ก่อนวนัที่สญัญำมีผลเลิกกัน 

3.6 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงปฏิบัติตำม กฎระเบียบข้อบังคับของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์สมำคมตลำด
ตรำสำรหนี ้ไทย หรือหน่วยงำนใดที่ เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ มีกฎหมำยหรือมี

ประกำศระเบียบขอ้บังคับของกระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือหน่วยงำนใดที่
เกี่ยวขอ้ง มีผลกระทบกระเทือนเงื่อนไขใดๆ แห่งสญัญำนี ้หรือระเบียบปฏิบตัิ
ของบริษัท ลูกคำ้ยินยอมใหบ้ริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญญำนี ้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่ำวแลว้แต่
กรณี และใหมี้ผลใชบ้งัคบัไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจ้งใหลู้กคำ้ทรำบ นอกจำกนั้น 
ลกูคำ้ยินยอมใหบ้ริษัทสำมำรถเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรซือ้ขำย 
อตัรำดอกเบีย้ เบีย้ปรบั หรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนใดที่บริษัทเรียกเก็บจำกลูกคำ้ไดโ้ดย
ไม่จ ำต้องบอกกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบ ทั้งนี ้  ภำยใต้ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยแ์ละ/หรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 

3.7 ลูกคำ้รบัทรำบและเขำ้ใจถึงควำมเสี่ยงของกำรลงทุนและกำรซือ้
ขำยตรำสำรหนีว้่ำ มิใช่กำรฝำกเงิน ไม่ไดร้บักำรคุม้ครองจำกสถำบนัประกัน
เงินฝำก ลูกคำ้ไม่สำมำรถไถ่ถอนตรำสำรหนีก้่อนก ำหนดได ้กำรขำยในตลำด
รองมีควำมเสี่ยงเรื่องรำคำ เนื่องจำกขึน้อยู่กับสภำวะตลำดตรำสำรหนี ้ ลูกคำ้
มีควำมเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอำจมีเหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึง เช่น สภำวะทำง
เศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม ควำมวุ่นวำยในบำ้นเมือง เป็นตน้ ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวอำจก่อใหเ้กิดกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผูอ้อกตรำสำรหนี ้ลูกคำ้ควรเขำ้
ท ำธุรกรรมต่อเม่ือมีควำมเขำ้ใจในตรำสำรหนี ้ รวมทัง้ระดบัควำมเสี่ยงที่อำจ
ไดร้บั ก่อนตดัสินใจลงทนุ 

3.8 หำกส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญำนี ้ รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญำนี ้(ถ้ำมี) เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบงัคับ ใหส้่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผล
บังคับนั้นแยกออกจำกส่วนอ่ืน และใหส้่วนอ่ืนนั้นยังคงมีผลบังคบัต่อไปโดย
สมบรูณ ์

 

คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยต่ำงเขำ้ใจขอ้ควำมในขอ้ตกลงนีโ้ดยตลอดแลว้ จึง

ไดล้งลำยมือชื่อไวเ้ป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ____________________________________ ลกูคำ้ 

      ( _____________________________________) 

 

 

ลงช่ือ _____________________________________ บริษัท 

      ( _____________________________________) 

 

 

ลงช่ือ _____________________________________ ผูแ้นะน ำกำรลงทนุ 

      ( _____________________________________) 

 

 

ลงช่ือ _____________________________________ พยำน 

      ( _____________________________________) 
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หนังสือยืนยันการเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 

                                                                                                                      วนัท่ี _______________________________ 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 

 ข้าพเจ้า _____________________________________________________ ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ.4/2560 เรื่อง การก าหนดนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และ  

ผูล้งทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2560 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 ประเภทผูล้งทนุที่มีลกัษณะใดลกัษณะนี ้
ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทนุรายใหญ ่

บคุคลธรรมดา 
(รวมกบัคู่สมรส) 

      มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึน้ไป ทั้งนี ้ สินทรัพย์
ดังกล่าว ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พัก
อาศยัประจ าของขา้พเจา้นัน้ 

      มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ ้นไป หรือในกรณีที่ไม่ 
นบัรวมกบัคู่สมรสแลว้ มีรายไดต้่อปีตัง้แต่ 7 ลา้นบาทขึน้ไป 

      มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
ตัง้แต่ 25 ลา้นบาทขึน้ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแลว้มี
เงินลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่าวตัง้แต่ 50 ลา้นบาทขึน้ไป 

      มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึน้ไป ทั้งนี ้ทรัพย์สิน
ดังกล่าว ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพยซ์ึ่งใช้เป็นที่พัก
อาศยัประจ าของขา้พเจา้นัน้ 

      มีรายไดต้ัง้แต่ 4 ลา้นบาทขึน้ไป 
      มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื ้อขาย

ล่วงหนา้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป หรือในกรณที่นบัรวมเงิน
ฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้าน
บาทขึน้ไป 

นิติบคุคล       มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู ้สอบบัญชี
ตรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 200 ลา้นบาทขึน้ไป 

      มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
ตัง้แต่ 40 ลา้นบาทขึน้ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงินฝากแลว้มี
เงินลงทุนในทรพัยส์ินดงักล่าวตัง้แต่ 80 ลา้นบาทขึน้ไป ทัง้นี ้
ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินฟปีล่าสดุที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ
แลว้ 

      มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู ้สอบบัญชี
ตรวจสอบแลว้ตัง้แต่ 100 ลา้นบาทขึน้ไป 

      มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหนา้ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป หรือในกรณีที่นบัรวมเงิน
ฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้าน
บาทขึน้ไป ทัง้นี ้ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสดุที่ผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้ 

เฉพาะกรณีลูกค้าประเภทนิติบุคคลเท่าน้ัน 
      ขอแสดงความประสงคท์ี่จะไม่ขอรบัการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุหรือท าธุรกรรม (Suitability Test และ/หรือ การลงนามรบัทราบความเสีย่ง 

จากการลงทนุในผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ และ/หรือ กระบวนการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ (Sale Process) รวมถึง Knowledge Assessment) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้ว และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุก
ประการ ทั้งนี้ หากบุคคลใดได้รับความเสียหายจากข้อมูลตามที่ข้าพเจ้าแจ้งมาน้ัน ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยทุ์กประการ 

 

 
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

ลงช่ือ ____________________________________ 
          ( __________________________________ ) 

       ผู้ลงทุน / กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  

 
ช่ือผู้แนะน าการลงทุน ___________________________________________________________________ ฝ่าย/สาขา ____________________________ 

ความเหน็ผู้แนะน าการลงทุน ____________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                        ลงช่ือ ____________________________________ 
       ( __________________________________ ) 

                                        วันที ่_________________________ 
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เอกสารประกอบการท าธุรกรรมตราสารหนี้ 

1. การประเมินความรู้ความสามารถในการลงทนุ (Knowledge Assessment) ส าหรับการลงทุนในผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนทีมี่ความ
เสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 
1.1 คุณสมบัติทางการศึกษา  
 1.1  ท่านไดร้บัประกาศนียบตัรหรือปรญิญาในสาขาดงัต่อไปนีห้รือไม่  
 ใช่ ขา้พเจา้ไดร้บัประกาศนียบตัรหรือปริญญาในสาขาดงัต่อไปนี ้ 
   การบญัชี    คณิตศาสตรป์ระกนัภยั   ตลาดทนุ   พาณิชยศาสตร ์    บริหารธุรกิจ   
   เศรษฐศาสตร ์   วิศวกรรมทางการเงิน    การวางแผนทางการเงิน   คอมพิวเตอรป์ระยกุตเ์พ่ือการจดัการทางการเงิน 
 ชื่อสถาบนั ........................................................................ปีที่ส  าเรจ็การศกึษา................................. 
 ไม่ ขา้พเจา้ไม่เคยไดร้บัประกาศนยีบตัรหรือปริญญาในสาขาขา้งตน้   
 1.2  ท่านไดร้บัคณุวฒิุทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งดงัต่อไปนีห้รือไม่ 
 ใช่ ขา้พเจา้ไดร้บัคณุวฒิุทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งดงัต่อไปนี ้ 
   Chartered Financial Analyst (CFA)     Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)    Certified Financial Planner (CFP)
   Financial Risk Manager (FRM)        อ่ืน ๆ ...................................................................... 
 ไม่ ขา้พเจา้ไม่เคยไดร้บัคณุวฒิุทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ 
 
1.2 ประสบการณก์ารท างาน  
 ท่านเคยมีประสบการณก์ารท างานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกนัในดา้นดงัตอ่ไปนี ้ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่  
  ใช่ ขา้พเจา้มีประสบการณก์ารท างานในดา้นดงัต่อไปนี ้ 
   บริหารจดัการผลติภณัฑท์างการลงทนุ  วิทยากรในหลกัสตูรเกี่ยวกบัผลติภณัฑก์ารลงทนุ   ขายผลิตภณัฑก์ารลงทนุ  วิเคราะหผ์ลิตภณัฑก์ารลงทนุ  
   พฒันาผลิตภณัฑท์างการลงทนุ     ประสบการณก์ารท างานดา้นบญัชี                     ประสบการณก์ารท างานดา้นการประกนัภยั                                 
   ประสบการณก์ารท างานดา้นการคลงั   ประสบการณก์ารท างานดา้นการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน      ใหค้  าปรกึษาดา้นกฎหมาย                                                                                 
       ถา้หากมีความรูห้รือประสบการณอ่ื์นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ โปรดระบ ุ 

ชื่อต าแหน่ง ชื่อบริษัท ระยะเวลาทีป่ฏิบตัิงานตัง้แต ่ ระยะเวลาทีป่ฏิบตัิงานถึง 
    
    

  ไม่ ขา้พเจา้ไม่เคยมีประสบการณก์ารท างานขา้งตน้ 
1.3 ประสบการณล์งทุนในผลิตภัณฑก์ารลงทุนทีมี่ความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน 
 ท่านเคยมีประสบการณก์ารณล์งทนุในผลิตภณัฑด์งัต่อไปนี ้เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกนัในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่  
  ใช่ ขา้พเจา้มีประสบการณก์ารลงทนุในผลติภณัฑด์งัต่อไปนี ้
   hedge fund    perpetual bond  unrated bond    structured notes   Basel III   
   hybrid securities   derivative    กองทนุรวมทองค า/น า้มนัที่ไม่ได ้track spot     
   กองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้non-investment grade/unrated bond เกินกว่ารอ้ยละ 60 ของ NAV 
   กองทนุรวมที่ที่มีการลงทนุใน derivatives ที่มีกลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) 
   กองทนุรวม complex return หรือการลงทนุใน exotic derivatives โดยมีการใชว้ิธี VaR approach เพ่ือค านวณฐานะการลงทนุของตราสาร 
  ไม่ ขา้พเจา้ไม่เคยมีประสบการณก์ารลงทนุขา้งตน้ 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจในการใหค้ าแนะน าในผลติภณัฑท์ี่มีความเสี่ยงสงูหรือมีความซบัซอ้นเป็นอย่างดีและไดร้บัการแจง้เตือนถึงความเสี่ยงใน
การลงทนุจากผูแ้นะน าการลงทนุแลว้ 

ค าเตือน : การลงทุนหรือใชบ้ริการที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอ้น มีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ์                
ในตลาดทุนทั่วไป แมว้่าลูกคา้จะเคยมีประสบการณใ์นการลงทุนหรือท าธุรกรรมในผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนมาก่อน ลูกคา้ควรท าความเขา้ใจถึงลกัษณะ                 
ความเสี่ยงและเง่ือนไขเฉพาะตวัของผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุดงักล่าวก่อนการตดัสินใจลงทนุทกุครัง้ 
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2. การรับทราบความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้จากการลงทุนทีมี่ความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได ้
ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวขอ้งกับตราสารต่างๆ ตามรายละเอียดดา้นล่างนี ้ 

เป็นอย่างดีแลว้ ดงันี ้

 Basel III 
1 ตราสาร Basel III มีความซบัซอ้น และอาจมีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่องสงูกว่าตราสารหนีท้ั่วไป 

2 ธนาคารสามารถก าหนดเงื่อนไขพิเศษที่จะไม่จ่ายเงินตน้และดอกเบีย้ของตราสาร โดยไม่ถือเป็นเหตุของการผิดนัดช าระหนี ้และผูล้งทุนไม่มี สิทธิที่จะ

ฟ้องรอ้งใดๆ ทัง้สิน้ 

3 เม่ือธนาคารประสบปัญหาทางการเงิน ตราสาร Basel III อาจถกูบงัคบัแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของ ธนาคารแทนการไดร้บัช าระเงินตน้คืน  และราคาหุน้

ที่ถกูบงัคบัซือ้โดยการแปลงสภาพอาจแพงกว่าราคาตลาดของหุน้ธนาคารในเวลานัน้ 

4 หาก ธปท. เขา้ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร ผูล้งทนุในตราสาร Basel III อาจสญูเสียเงินตน้และผลตอบแทนได ้

 Hybrid Bond 

1 Hybrid Bond อาจมีความซบัซอ้นและความเสี่ยงดา้นเครดิตสูงกว่าตราสารหนีท้ั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารดอ้ยสิทธิที่มีลกัษณะผสมระหว่างตราสารหนี ้

และตราสารทนุ และมีอายยุาวนาน 

2 ผูอ้อกตราสารสามารถก าหนดเง่ือนไขในการไม่จ่ายดอกเบีย้ หรือยกยอดไปจ่ายในงวดอ่ืนซึ่งอาจสะสมดอกเบีย้หรือไม่ก็ได ้หากผูอ้อกตราสารไดป้ฏิบตัิตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไวแ้ลว้ ผูล้งทนุไม่มีสิทธิที่จะฟ้องรอ้งใดๆ ทัง้สิน้  

3 Hybrid Bond อาจมีความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องสงู เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่ซือ้ขายไดส้ะดวก 

 Perpetual Bond 

1 Perpetual Bond อาจมีความซบัซอ้นและความเสี่ยงดา้นเครดิตสูงกว่าตราสารหนีท้ั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทุนมาก และจะครบ

ก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ 

2 ผูอ้อกตราสารสามารถก าหนดเงื่อนไขในการไม่จ่ายดอกเบีย้ หรือยกยอดไปจ่ายในงวดอ่ืน ซึ่งอาจสะสมดอกเบีย้หรือไม่ก็ได ้หากผูอ้อกตราสารไ ดป้ฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวแ้ลว้ ผูล้งทนุไม่มีสิทธิที่จะฟ้องรอ้งใดๆ ทัง้สิน้ 

3 Perpetual Bond อาจมีความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องสงู เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่ซือ้ขายไดส้ะดวก 

 Structured Notes 

1 Structured Notes มีความซบัซอ้นและมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนีท้ั่วไป เนื่องจากเป็นหุน้กู้ที่มีลกัษณะผสมระหว่างตราสารหนีแ้ละตราสารอนุพันธ์ 

(Derivatives) โดยเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการช าระคืน เงินตน้ทัง้หมดหรือบางส่วนอา้งอิงกบัปัจจยัต่างๆ ตามที่ก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ 

2 ผูล้งทนุใน Structured Notes มีความเสี่ยงที่จะสญูเงินลงทนุทัง้หมด หรือบางส่วน หากไม่มีการคุม้ครองเงินตน้ หรือคุม้ครองเงินตน้ต ่ากว่า 100% ของเงิน

ลงทนุ 

3 Structured Notes อาจมีความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องสงู เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่ซือ้ขายไดส้ะดวก 

 ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุน 
(ตราสารหนี ้non-investment grade) 

1 “ตราสารหนี ้unrated / ตราสารหนี ้non-investment grade อาจมีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนีท้ั่วไป จึงเหมาะกับผูล้งทุนที่มี
ความรูแ้ละสามารถรบัความเสี่ยงในระดบัสงูได”้ 
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 นโยบายการลงทุนในตราสารทีมี่อันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

(“unrated”) 

1 นโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 

กองทนุรวมมีนโยบายการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated ในสดัส่วนรอ้ยละ________ ของ มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (“NAV”) 

2 ความเสี่ยงของการลงทนุในตราสาร non-investment grade/ unrated 

กองทุนรวมนีเ้นน้ลงทนุในตราสารที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงิน

ตน้และดอกเบีย้ตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด ดงันัน้ จึงเหมาะกบัผูล้งทนุที่มีฐานะการเงินที่สามารถรบัความเสี่ยงจากผลขาดทนุได ้

 ตราสารหนีท้ีไ่ม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (ตราสารหนี ้unrated) และเสนอขายในวงจ ากัด PP – วงแคบ 

1 ตราสารหนี ้unrated ที่มีการเสนอขายแบบ PP – วงแคบ นัน้ อาจมีความเสี่ยงทางดา้นเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนีท้ั่วไป จึงเหมาะกบัผูล้งทุน

ที่มีความรูแ้ละความสามารถรบัความเสี่ยงในระดบัสงูได ้

 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภัณฑ ์(เช่น น ้ามันทองค า) ผ่านการลงทุนในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า (“derivatives”) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑน้ั์น 

1 นโยบายการลงทนุ  

กองทนุมีนโยบายการลงทนุใน ____________________ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ_______ ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) 

- [กรณีกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) หรือ กองทุนรวมฟีดเดอร ์(feeder fund) ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืน (เช่น กองทนุน า้มนั

ในต่างประเทศ) ที่มีการลงทุนในสินคา้โภคภัณฑผ์่านการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกับราคา futures ที่ไม่ใช่ ราคา 

spot ให้บริษัทจัดการระบุชื่อและขอ้มูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นโดยสังเขป  เช่น ชื่อกองทุน / ประเภทกองทุน / นโยบายการลงทุน (อาทิ 

derivatives อา้งอิงกบัสินคา้โภคภณัฑใ์ด/ ผลตอบแทนอา้งอิงกบัดชันีใดหรือกองใด)/ เง่ือนไขและค่าใชจ้่ายในการเปลี่ยนสญัญาฯ (หากมี)] 

- [กรณีกองทุนรวมลงทุนโดยตรงในสินคา้โภคภณัฑใ์นประเทศหรือต่างประเทศ (เช่น ทองค าแท่งในไทย หรือทองค าแท่งในต่างประเทศ) ที่อา้งอิงราคา 

futures ที่ไม่ใช่ราคา spot ใหบ้ริษัทจัดการระบุขอ้มูลเกี่ยวกับสินคา้โภคภัณฑด์งักล่าวและนโยบายการลงทุน (อาทิ derivatives อา้งอิงกับสินคา้

โภคภัณฑใ์ด/ ผลตอบแทนอา้งอิงกับดชันีใดหรือกองใด)/ เงื่อนไขและค่าใชจ้่ายในการเปลี่ ยนสญัญาฯ (หากมี)] 

2 กองทุนรวมนีมี้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  (futures price) อาจไม่เท่ากบัความเคลื่อนไหวของราคา

ปัจจบุนั (spot price) ของสินคา้หรือตวัแปรดงักล่าว เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา oil futures ซึ่งอาจไม่เท่ากับการ

เคลื่อนไหวของราคาน า้มนัที่ท่านเห็นที่จดุบริการน า้มนั เป็นตน้ 

หมายเหตุ 
 การเสนอขาย PP - วงแคบ หมายถึง 

1) กรณีหุ้นกู้  : เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
2) กรณีต๋ัวเงิน : เสนอขายไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทนุ ที่ตอ้งการลงทนุเป็นอย่างดีแลว้ ดงันี ้

- ความเส่ียงจากการลงทุนในลักษณะดังกล่าว อยู่ในระดับทีสู่งกว่าระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Mismatch) จากการประเมินความเหมาะสมใน

การลงทนุ / ท าธุรกรรมของขา้พเจา้ (Suitability Test) 

- ผู้แนะน าการลงทุนได้อธิบายให้ทราบถึงความเส่ียงจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลของการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ / ท าธุรกรรม 

(Suitability Test) 

- ขา้พเจา้ไดท้บทวนและพิจารณาการตัดสินใจอีกคร้ังแล้วก่อนการตดัสินใจลงทนุ 
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ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้เห็นว่าถกูตอ้งตามเจตนาและไดใ้หข้อ้มลูตามความเป็นจริงทกุประการ จึงไดล้งลายมือชื่อ และ/หรือ ประทบัตรา

ส าคญั (ถา้มี) ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

 

                                     ลายมือชื่อลกูคา้ ____________________________________ 
  (____________________________________) 

                                   วนัที่ __________________________ 
 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ลกูคา้   มีประสบการณใ์นการลงทนุ  สามารถอธิบายดว้ย technical term ได ้
  ไม่มีประสบการณใ์นการลงทนุ หรือมีประสบการณก์ารลงทนุนอ้ย  ไดอ้ธิบายลกัษณะส าคญัและความเสี่ยงของผลิตภณัฑม์ากยิ่งขึน้ 
ความคิดเห็น _______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ชื่อผูแ้นะน าการลงทนุ_______________________________________ เลขทีใ่บอนญุาต ______________________       วนัที่ _______________________ 
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