
Asia’s Financial Gateway

แบบคำขอเปิดบัญชี

เพื่อซ้ือขายหน่วยลงทุน
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เอกสารประกอบส าหรบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

 

แบบค าขอเปิดบญัชีส าหรบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
กรณุากรอกข้อความด้วยตวับรรจง พร้อมแนบเอกสารท่ีระบใุห้ครบถ้วน 

                      รหสัลูกคา้.............................................................. 

ชื่อ-นามสกุล ผูแ้นะน าการลงทนุ..........................................................                                         ⃝ ส านกังานใหญ่             ⃝ สาขา ................................................................. 
 
                วนัที ่ ............................................................................................................    
เรียน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
                บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอเป็นลูกคา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ กบับรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั โดยขา้พเจา้ขอใหข้อ้มลูและรายละเอยีดต่างๆ ตามที่
ปรากฏในเอกสารนี้  ซึง่ขา้พเจา้ขอรบัรองและยนืยนัว่าเป็นขอ้มูลทีค่รบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจรงิทุกประการ  หากมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใดๆ ในภายหลงั ขา้พเจา้จะแจง้ให้
บรษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัท ี

 

ข้อมลูทัว่ไป 
 
กรณีนิติบคุคล              บรษิทัจ ากดั         บรษิทัมหาชนจ ากดั        หา้งหุน้สว่นจ ากดั         หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิคุคล         อื่น ๆ ...................................................................... 
ชื่อนิตบิุคคล (ไทย) ....................................................................................................................(องักฤษ) ..................................................................................................................... 
หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนจาก (    ) กระทรวงพาณิชย ์(    ) กระทรวงมหาดไทย  เลขที ่.................................................................  วนัทีจ่ดทะเบยีน................................................ 
จงัหวดั/ประเทศทีจ่ดทะเบยีน ................................................................ ใบอนุญาตประกอบธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี เลขที.่.................................................................................................... 
ประเภทธรุกจิ.......................................................................................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี............................................................................. 
สถานทีต่ดิต่อ/สถานทีต่ัง้................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................โทรศพัท.์..................................................โทรสาร.......................................................................... 
เวบ็ไซต.์.................................................................................................................... ............อเีมล............................................................................................ ..................................... 
รายชื่อกรรมการผูม้อี านาจทีล่งนามการเปิดบญัช ี    1. .........................................................................................................................................สญัชาต ิ............................................. 
                                                   2. .........................................................................................................................................สญัชาต ิ............................................. 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบยีน   1......................................................................................................................ถอืหุน้รอ้ยละ ..................... สญัชาต.ิ....................... 
                                                   2. .....................................................................................................................ถอืหุน้รอ้ยละ ..................... สญัชาต.ิ...................... 
รายชื่อผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 50 ของนิตบิุคคลขา้งตน้        1................................................................................................................... ....ถอืหุน้รอ้ยละ ..................... สญัชาต.ิ...................... 
                                                   2. .....................................................................................................................ถอืหุ้นรอ้ยละ ..................... สญัชาต.ิ...................... 
กจิการมขีอ้มลูการรายงานธรุกรรมทีเ่ป็นเหตุอนัควรสงสยัหรอืไม ่       ม ีไดแ้ก่ ........................................................................................................................................           ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง         ม ี(โปรดระบุ).................................................................................................................................................... .....................           ไมม่ ี 
ชื่อ-นามสกุลผูต้ดิต่อ ..................................................................................................... โทรศพัทม์อืถอื .....................................E-Mail......................................................................... 
 
กรณีบคุคลธรรมดา             นาย                นาง              นางสาว              อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................................................................                                       
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ..................................................................................................................(องักฤษ ) ......................................................................... ............................................. 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ..............................................................อายุ ................... ปี  สญัชาต.ิ...................................................... ถิ่นทีอ่ยู่ประเทศ................................................................... 
 (   ) บตัรประชาชน    (   ) บตัรขา้ราชการ    (   ) หนงัสอืเดนิทาง     (   ) อื่น ๆ .............................................................. เลขที ่.................................................................................. 
ออกใหโ้ดย...................................................................................... วนัทีอ่อก ....................................................... วนัทีห่มดอายุ ........... ...................................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี..............................................................................  ประวตักิารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ในระยะเวลา 3 ปี          ม ี(โปรดแนบหลกัฐาน)                     ไมม่ ี    
สถานะภาพการสมรส              โสด                สมรส               หมา้ย                 หย่า 
ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส .................................................................................................... อาชพี................................................................ ต าแหน่ง.......................................................... 
สถานทีท่ างานคูส่มรส......................................................................................................................................................................เบอรโ์ทรศพัท.์............................ ............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อเปิดบญัช.ี...................................................................................... ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................  รหสัไปรษณีย.์........................................ 
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เอกสารประกอบส าหรบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนัของผูข้อเปิดบญัช ี(กรณีต่างจากทะเบยีนบา้น)................................................................................................................................................................. .............................  
....................................................................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณยี.์........................................
โทรศพัทบ์า้น ....................................โทรศพัทม์อืถอื................................................... โทรสาร ... ..................................... E-Mail.................................................................................. 
การศกึษาสูงสุด .............................................. สาขา ................................................. สถาบนั ................................................................................... ประเทศ .................................... 
ต าแหน่งทางการเมอืงของทา่น และ/หรอื คู่สมรส              ม ี(โปรดระบุ)..................................................................................................................................................           ไมม่ ี
วตัถุประสงคใ์นการลงทนุ                  เกง็ก าไร              เงนิปนัผล                อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................................................ 
แหล่งทีม่าของเงนิลงทนุ/รายได ้         ธุรกจิสว่นตวั          เงนิเดอืน/คา่จา้ง        เงนิปนัผล/ดอกเบีย้        เงนิออม        กูย้มื        มรดก        อื่นๆ ................................................. 
ขอ้มลูการท างาน  
       เจา้ของกจิการ                        ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ                           พนกังานบรษิทั             พนกังานธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 
       พนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์         อื่น ๆ ............................................................................................................................................................................................................... 
 
สถานทีท่ างาน............................................................................. ประเภทธรุกจิ ....................................................................ต าแหน่ง .......................................... อายงุาน.............. ปี 
ทีต่ัง้สถานทีท่ างาน.................................................................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... ...........................................................รหสัไปรษณยี.์.............................. 
โทรศพัท ์........................................................................โทรสาร.................................................................. ............. รายไดต้่อเดอืน...... ...............................................................บาท 
รายไดอ้ื่นต่อเดอืน ............................................................... บาท   แหล่งทีม่าของรายไดอ้ื่น ......................................................................................................................................... 
ทรพัยส์นิ  1. ........................................................................................ มลูค่า .......................................................... บาท                 ปลอดภาระ                    ตดิภาระ 
             2. ........................................................................................ มลูคา่ .......................................................... บาท                  ปลอดภาระ                    ตดิภาระ 
วงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัธนาคาร/สถาบนัการเงนิ  
            1. ประเภท ..........................................................................................................................................................  วงเงนิ ......................................................................บาท 
            2. ประเภท ..........................................................................................................................................................  วงเงนิ ......................................................................บาท 
บรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่นทีต่ดิต่อ 
            1. บรษิทั .....................................................................................ประเภทบญัช ี....................................................  วงเงนิ ....................................................................บาท 
            2. บรษิทั .....................................................................................ประเภทบญัช ี....................................................  วงเงนิ ....................................................................บาท 
 

แบบแสดงตนของผูข้อเปิดบญัชี 
 
ประวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายฟอกเงนิในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา         ไมเ่คย        เคย (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 
 
ผูร้บัประโยชน์จากการท าธรุกรรมในทอดสุดทา้ย (โปรดระบุ) ชื่อ-นามสกลุ ..................................................................................... ความสมัพนัธ ์.......................................................... 
 
ผูม้อี านาจควบคุมการท าธรุกรรมในทอดสุดทา้ย (โปรดระบุ) ชื่อ-นามสกลุ ...................................................................................... ความสมัพนัธ ์.......................................................... 
 
ผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทน (ถา้ม)ี (โปรดระบุ) ชื่อ-นามสกุล .....................................................................................................ความสมัพนัธ ์........................................................ 
 (โปรดระบุรายละเอยีดในหนงัสอืมอบอ านาจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 
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เอกสารประกอบส าหรบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

 

วิธีการรบั/ช าระเงิน  และการรบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 
1. วิธีการรบั / ช าระเงิน 
บุคคลธรรมดา 
       หกั/โอนเขา้บญัชรีะบบ ATS ธนาคาร...........................................................................................................สาขา......................................................................... 
       ประเภทบญัช.ี..........................................................................................................เลขที.่........................................................................................................... 
(โปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากธนาคาร (ATS) โดยชือ่บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัทีใ่ชเ้ปิดบญัชกีบับรษิทั และแนบส าเนาสมดุบญัชหีน้าที่
ระบุชือ่และเลขทีบ่ญัช)ี 
       หกั/โอนเขา้บญัช ีATS บญัชเีดยีวกบับญัชซีื้อขายหลกัทรพัยท์ีข่า้พเจา้มกีบับรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
       ธนาคาร.......................................................................................................................................................สาขา......................................................................... 
       ประเภทบญัช.ี..........................................................................................................เลขที.่........................................................................................................... 
 
นิตบิุคคล 
       หกั/โอนเขา้บญัชรีะบบ ATS ธนาคาร...........................................................................................................สาขา......................................................................... 
       ประเภทบญัช.ี..........................................................................................................เลขที.่........................................................................................................... 
(โปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากธนาคาร (ATS) โดยชือ่บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัทีใ่ชเ้ปิดบญัชกีบับรษิทั และแนบส าเนาสมดุบญัชหีน้าที่
ระบุชือ่และเลขทีบ่ญัช)ี   
       โอนผ่าน ธนาคาร........................................................................................................................................สาขา.......................................................................... 
       ประเภทบญัช.ี..........................................................................................................เลขที.่.............................................................................................................                                      

       จ่ายดว้ยเชค็ พนกังานเกบ็เงนิตามทีอ่ยู่   ตามทะเบยีน   ทีอ่ยู่ปจัจุบนั    ทีท่ างาน    อื่น ๆ ............................................................................................ 
 

2. การรบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
   (ไดแ้ก่ เงนิปนัผล ดอกเบีย้ รวมถงึสทิธต่ิาง ๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิอนัเกดิจากหลกัทรพัย)์ 
        โอนเงนิเขา้บญัชรีะบบ ATS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ขา้งตน้ 
        โอนเขา้บญัชธีนาคาร...................................................................................................................................สาขา.......................................................................... 
        ประเภทบญัช.ี..........................................................................................................เลขที.่.............................................................................................................     
        (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชหีน้าทีร่ะบุชือ่และเลขทีบ่ญัช)ี 
        หมายเหตุ : กรณมีไิดร้ะบุ ลกูคา้ยนิยอมใหน้ าเขา้บญัชเีงนิฝากทีร่ะบุไว ้ตามวธิกีารรบั / ช าระเงนิ 
 

สถานท่ีให้ติดต่อ / ส่งเอกสาร 
 
สถานทีต่ดิต่อ                   ทีท่ างาน            ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น           ทีอ่ยู่ทีต่อ้งการใหต้ดิต่อในการซือ้ขาย (ระบ)ุ ..................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................โทรศพัท.์............................................... 
 
สถานทีส่่งเอกสาร              ทีท่ างาน            ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น           ทีอ่ยู่ทีต่อ้งการใหต้ดิต่อในการส่งเอกสาร (ระบุ) ............................................................... 
 
................................................................................................................................................................................................โทรศพัท.์............................................... 
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เอกสารประกอบส าหรบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

 

ตวัอย่างลายมือช่ือเจ้าของบญัชีประเภท บคุคลธรรมดา 

1                                                                                          

 
 
 

2                                                   

ตวัอย่างลายมือช่ือเจ้าของบญัชีประเภท นิติบคุคล (ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล) 
กรรมการคนท่ี 1 

 
 
 

กรรมการคนท่ี 2 

ตวัอย่างตราประทบัของนิติบคุคล 
 
 
 

ตวัอย่างลายมือช่ือผูร้บัมอบอ านาจแทนเจ้าของบญัชี (ถ้ามี) 
1 
 

 
 

2 

 
ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัตรวจสอบขอ้มลูความน่าเชื่อถอื ฐานะการเงนิ และประวตักิารช าระหนี้ของขา้พเจา้จากบุคคลอื่นใด และยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใดทีม่ขีอ้มลูดงักล่าว

ของขา้พเจา้ เปิดเผยใหบ้รษิทัทราบดว้ย  อกีทัง้ยนิยอมใหบ้รษิทัเกบ็รกัษาขอ้มลูไมว่่าจะรบัเป็นลูกค้าหรือไม่ และไม่ว่าบรษิทัจะเป็นผูเ้กบ็เอง หรอืส่งขอ้มูลไปเกบ็ไว้ทีศู่นย์ขอ้มูลเครดติ 
รวมทัง้ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายละเอยีดขา้งตน้เป็นความจรงิถูกตอ้ง และครบถว้นทกุประการ และมไิดเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุเพื่อบคุคลอื่น 
 

                                                                                                                                         ตราประทบัของนิติบคุคล    

                                                                                                                                   

                                                  ลายมือช่ือลูกค้า   .......................................................................................................... 
 
                                               (..........................................................................................................)        
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เอกสารประกอบส าหรบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

 

รายการเอกสารประกอบส าหรบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน (พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง) 
หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธิไม่ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนแก่ลูกค้าในทุกกรณี 

เจา้ของบญัช ี–บุคคลธรรมดา 
(   ) ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ/หนงัสอืเดนิทาง        (   ) ส าเนาทะเบยีนบา้น        
(   ) ส าเนาบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน และ/หรอื เอกสารแสดงฐานะการเงนิอืน่ๆ  (   ) อากรแสตมป์ 30 บาท 
 
เจา้ของบญัช ี– นิตบิุคคล 
(   ) ส าเนาบตัรประชาชนกรรมการ หรอื ผูเ้ป็นหุน้สว่น    (   ) ส าเนาทะเบยีนบา้นกรรมการ หรอื ผูเ้ป็นหุน้ส่วน                                     
(   ) ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ      (   ) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 
(   ) งบการเงนิยอ้นหลงัอย่างน้อย 2 ปี        (   ) รายงานการประชมุเพื่อเปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุ 
(   ) หนงัสอืมอบอ านาจอื่น (ถา้ม)ี      (   ) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน หรอืส าเนาใบอนุญาตประกอบธรุกจิ 
(   ) อากรแสตมป์ 30 บาท 
 
ผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมกีารมอบอ านาจ) 
(   ) หนงัสอืมอบอ านาจ           (   ) ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ/หนงัสอืเดนิทาง         
(   ) ส าเนาทะเบยีนบา้น           (   ) อากรแสตมป์ 30 บาท 
 

ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีบริษทั 
ความเหน็ของผูแ้นะน าการลงทนุ 

►        พืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจในการลงทนุ:.................................................................................................................................................................................................  

………………………………………………….………………………………………………………………………………............................................................………… 

►        ขอ้จ ากดัในการลงทนุ: ........................................................................................................................................................................................................................... 

 ………………………………………………….………………………………………………………………………………............................................................………… 

►         วตัถุประสงคใ์นการลงทนุ: (  ) ระยะสัน้   (  ) ระยะกลาง  (  ) ระยะยาว (  ) อื่นๆ: ……………………………........................................………………………………….. 

ความเหน็อื่นๆ: ..................................………………………………………………….…………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………….………………………………………………………………………………............................................................………… 

 

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

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

                                                                                                                          ……../……../……… 

 

………………………………………………….        …………………………………………………. 

    หวัหน้าแผนก/หวัหน้าส่วน/หวัหน้าทีม                                                                        ผูจ้ดัการสาขา/หวัหน้าฝ่ายการตลาด 

                              ……../……../………                                                                                                                     ……../……../……… 

 



6 | F M 3 0 5 _ F U T 2 0 1 8  

 

 
สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน  

 
วนัท่ี............................................................................ 

สญัญาฉบบันี้ท าที ่บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ระหว่าง บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่130-132 อาคาร
สนิธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 2, 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 ซึง่ต่อไปในสญัญานี้จะเรยีกว่า “บริษทั” ฝา่ยหน่ึง กบั 
 
........................................................................................................................................................................................................ซึง่ต่อไปในสญัญานี้จะเรยีกว่า “ลูกค้า” อกีฝา่ยหน่ึง 
โดยที่บรษิัทเป็นผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทการเป็นตวัแทนนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ การ ค้าหลกัทรพัย์ หรอืการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนับสนุนการขาย รบัซื้อคนื และ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามกฎหมาย รวมทัง้การใหค้ าแนะน าการลงทนุ และการใหบ้รกิารดา้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรอืธรุกรรมอื่นใดทีเ่กีย่วข้อง คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจงึตกลงท าสญัญา
โดยมขีอ้ตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอยีด ดงันี้ 
ข้อ 1. เวน้แต่จะระบุไวโ้ดยชดัแจง้ในสญัญานี้ ถอ้ยค าดงัทีป่รากฏใหม้คีวามหมายดงันี้ 
“หน่วยลงทุน” หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่อกโดยกองทนุรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535   และใหห้มายรวมถงึ ตราสารทุน ตราสารหนี้ 
หลกัทรพัยใ์นตลาดเงนิ หรอื สนิคา้อื่นใดตามทีก่องทนุรวม และ/หรอื ส านกังานก าหนดขึน้ในภายหน้าดว้ย 
“กองทุนรวม” หมายถงึ โครงการลงทนุโดยน าเงนิของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุรวมกนัและบรหิารจดัการโดยบรษิทัจดัการเพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนใหก้บักองทนุ 
“บริษทัจดัการ” หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ทีท่ าสญัญาหรอืมขีอ้ตกลงกบับรษิทัใหเ้ป็นตวัแทนผูส้นับสนุนการขาย รบัซื้อคนื สบัเปลี่ยนห น่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนด 
“การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม (กองทนุตน้ทาง) เพื่อน าเงนิค่าขายไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอกีกองทนุหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) 
โดยกองทนุตน้ทางและกองทนุปลายทางอาจเป็นกองทนุภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนัหรอืต่างบรษิทัจดัการกไ็ด้ 
“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึแหล่งกลางในการซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศดว้ย 
“ส านักงาน” หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทั ส านักหกับญัช ี(ป ระเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืหน่วยงานอื่นใดภายใตก้ฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ 
“บริษทั” หมายถึง บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั และใหห้มายความรวมถงึผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทั ผูร้บัมอบอ านาจ พนักงานหรอืบุคคลทีไ่ด้รบั
มอบหมายจากบรษิทัภายใตส้ญัญานี้                                                                                                                                                                                                                                                                             
“ผู้ให้บริการ” หมายถงึ นิตบิุคคลทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทัเกี่ยวกบัการรบั-ส่งค าสัง่ซื้อขาย การท าธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอร์เน็ตของผูใ้ห้บรกิารเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคภ์ายใตส้ญัญานี้ 
“ระบบอินเตอรเ์น็ต” หมายถงึ การท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยใชค้อมพิวเตอร ์เครื่องมอือเิล็กทรอนิกส์ทีม่กีารเชื่อมต่อระหว่างเครอืขา่ยของบรษิทั ลูกค้า  ตลาดหลกัทรพัย ์
ส านกังาน บรษิทัจดัการ ผูใ้หบ้รกิาร โดยสามารถตดิต่อสื่อสารถงึกนัไดเ้พื่อท าการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และใหห้มายความรวมถงึการท าธรุกรรมเกีย่วเนื่องกบัสญัญา การสบืคน้
ขอ้มลู ขา่วสาร การคดัลอกแฟ้มขอ้มลูและใชโ้ปรแกรมอื่นใดภายใตส้ญัญาน้ี 
“ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส”์ หมายถงึ ข ัน้ตอน วธิกีาร การด าเนินงาน ธุรกรรมทีเ่กดิขึน้โดยบรษิทั และ/หรอื ลูกค้า ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงหรอืทัง้สองฝา่ยโดยใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์
ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2544 หรอืกฎ ระเบยีบอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
“ธรุกรรมเก่ียวเน่ืองกบัสญัญา” หมายถงึ การโอน รบัโอน รบัมอบ ส่งมอบ หรอืด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลาด
หลกัทรพัย ์ส านกังาน บรษิทัจดัการ ดว้ย 
“รหสัประจ าตวั” (User Name) หมายถงึ ชื่อของผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นลูกคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สู่ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทั และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารภายใตส้ญัญานี้ 
“รหสัผ่าน” (Password) หมายถงึ รหสัผา่นเฉพาะของลูกคา้เพื่อใชย้นืยนัการเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สูร่ะบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทั และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารภายใตส้ญัญานี้ 
ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตัง้และมอบอ านาจใหบ้รษิทัเป็นตวัแทนนายหน้าเพื่อซื้อขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้มอบอ านาจใหบ้รษิทัเป็นผูร้บัมอบอ านาจเพื่อด าเนินธุรกรรมที่
เกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุแทนลูกคา้ภายใตส้ญัญานี้ โดยลูกคา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบผกูพนัตามค าสัง่ซื้อขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยลูกค้าอาจมคี าสัง่
ดว้ยวาจา  หรอืลายลกัษณ์อกัษร หรอืมคี าสัง่ผา่นโทรศพัท ์โทรสาร คอมพวิเตอร ์เครื่องมอืสื่อสารอื่นใดในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบเครือขา่ยอนิเตอรเ์น็ต หรอืวธิกีารอื่นใดตามประเพณี
ปฏบิตั ิในการซือ้ขายหน่วยลงทนุซึง่ถอืปฏบิตัอิยู่ทัว่ไป เมื่อบรษิทัไดร้บัทราบค าสัง่โดยชดัเจนปราศจากขอ้สงสยัแลว้ใหถ้อืว่าเป็นค าสัง่โดยชอบของลูกค้า และลูกค้ายอมรบัผลของค าสัง่
ดงักล่าวเสมอืนว่าลูกคา้ไดอ้อกค าสัง่นัน้ดว้ยตนเอง 
ข้อ 3.  ในกรณีลูกค้าประสงค์จะซื้อขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหรอืขอใชบ้รกิารผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ลูกค้ าจะต้องยนิยอมและปฏบิตัติามเงื่อนไข วธิกีารทีบ่รษิัท
ประกาศไวใ้นสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้ทีม่อียู่ในปจัจบุนัหรอืทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าดว้ย บรษิทัและลูกคา้ตกลงใหถ้อืว่าเป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี้ โดยลูกคา้
ตกลงขอใชบ้รกิารดงันี้ (1) บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (2) บรกิารรบัเอกสารผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (3) บรกิารรบั/จ่ายเงนิกับบรษิทัผ่านระบบ
อตัโนมตั ิ(ATS) 
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สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน 

 
ข้อ 4. ลูกคา้ตกลงเป็นผูบ้นัทกึค าสัง่ใดๆ ด้วยเครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืเครื่องมอืสื่อสาร หรอืเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกส์โดยตนเอง และส่งค าสั ง่ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไปยงั
ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทั ลูกคา้ยอมรบัและเขา้ใจดวี่า การซือ้ขายหรอืท าธุรกรรมผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตถอืเป็นสทิธเิฉพาะตวัโดยใชร้หสัประจ าตวั รหสัผ่าน และ/
หรอื วธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัก าหนด โดยใหม้ผีลผกูพนัลูกคา้ทกุประการ ลูกคา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบต่อการกระท าดงักล่าวเสมอืนหนึ่งเป็นผูก้ระท าด้วยตนเอง ลูกค้าขอใหค้ ารบัรอง
และยนืยนัว่า ลูกคา้มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารซื้อขาย และ/หรอืธุรกรรมผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ ยวกบัความเสี่ยงทีอ่าจ
เกดิขึน้ในระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเป็นอย่างดแีลว้  
ข้อ 5. ลูกคา้ทราบว่าเป็นสทิธขิองบรษิทัทีจ่ะไมร่บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุของลูกคา้กไ็ด ้ในกรณีทีลู่กค้ามภีาระหนี้ค้างช าระจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืลูกค้ามภีาระหนี้อื่นใดค้าง
ช าระกบับรษิทั หรอืกรณีจ าเป็นอื่นใดเพื่อทีจ่ะป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัทัง้น้ี ลูกคา้ตกลงสละบรรดาสทิธทิัง้หลายทีจ่ะยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูใ้ดๆ กบับรษิทัทกุประการ 
ข้อ 6. ลูกคา้ตกลงทีจ่ะช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุรวมถงึค่าธรรมเนียม ภาษมีลูค่าเพิม่ ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นใดใหแ้ก่บรษิทัตามทีบ่รษิทัก าหนดทุกประการ ในกรณีทีลู่กค้าไม่ช าระ
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ   ค่านายหน้า   ค่าธรรมเนียมหรอืเงนิอื่นใดตามจ านวนหรอืภายในเวลาทีบ่รษิทัก าหนด ใหถ้อืว่าลูกคา้เป็นหนี้บรษิทัและลูกคา้ยนิยอมช าระดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 
15 (สบิหา้) ต่อปี นบัแต่วนัครบก าหนดช าระจนกว่าลูกค้าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น ทัง้นี้ อตัราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทีบ่รษิทัจะประกาศเป็นคราวๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหลู้กค้า
ทราบ  
ข้อ 7. ลูกคา้ยนิยอมใหบ้รษิทับงัคบัขายหน่วยลงทนุและน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายหรอืถอนยอดเงนิคงเหลอืของลูกค้าในบญัชซีื้อขายหน่วยลงทุน เพื่ อน ามาหกัช าระภาระหนี้สนิที่
ลูกคา้มต่ีอบรษิทัทัง้ทีม่อียู่แลว้ในปจัจบุนัหรอืทีจ่ะมต่ีอไปในอนาคต จนกว่าบรษิทัจะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ โดยลูกคา้ตกลงไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นแต่ประการใดทัง้สิน้ 
ข้อ 8.  ลูกคา้ตกลงมอบอ านาจใหบ้รษิทัมอี านาจกระท าการใดๆ แทนลูกคา้ภายในเงื่อนไขของสญัญานี้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ซือ้ ขาย สบัเปลีย่น โอน รบัโอน รบัมอบ ส่งมอบ ถอืครองหน่วยลงทนุ 
(2) แต่งตัง้และถอดถอนตวัแทนชว่ง เพื่อกระท าการใดๆ ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญานี้ 
(3) ลงนามหนงัสอื บนัทกึ เอกสาร หรอืตราสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืท าการอื่นใดทีจ่ าเป็นหรอืสมควรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใตเ้งื่อนไขของสญัญานี้ 
(4) ในกรณีทีลู่กค้าถงึแก่ความตาย หรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด หรอืเป็นบุคคลผูล้้มละลาย หรอืเป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ ลูกค้ายอมให้

บรษิทัมสีทิธจิดัการหรอืกระท าการใดๆ กบัหน่วยลงทุน หลกัทรพัย์ เงนิ ทรพัย์สนิ สทิธเิรยีกรอ้ง หรอืผลประโยชน์ใดๆ ของลูกค้าเพื่อการ ปกป้องและรกัษา
ผลประโยชน์ของลูกคา้ และ/หรอื ของบรษิทั ทัง้นี้ ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัมสีทิธขิายหน่วยลงทนุทัง้หมด หรอืบางส่วนไดท้นัท ีเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ทัง้ปวงที่
ลูกคา้ยงัคา้งช าระแก่บรษิทัโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

(5) ลูกคา้ยนิยอมใหถ้อืว่าหน่วยลงทนุทัง้หมดของลูกค้าเป็นประกนัการช าระหนี้ตามสญัญานี้ และ/หรอื หนี้อื่นใดทีลู่กคา้มอียู่กบับรษิทัทัง้ปวง 
ข้อ 9.  ลูกคา้ตกลงมอบหมายใหบ้รษิทัท าหน้าทีดู่แล เกบ็รกัษาหน่วยลงทนุ หลกัทรพัย ์เงนิ หรอื ทรพัยส์นิอื่นใดของลูกคา้รวมทัง้บรรดาสทิธปิระโยชน์ใดๆ ทัง้นี้ ลูกค้าตกลงผูกพนั
และใหค้ ารบัรองต่อบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

(1) ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า บรษิทัอาจน าเงนิของลูกคา้ไปลงทนุแสวงหาผลประโยชน์เพื่อลูกคา้เป็นการเฉพาะราย และ/หรอื เพื่อลูกคา้ของบรษิัทหลายรายร่วมกนั
ไมว่่าวธิหีนึ่งวธิใีดหรอืหลายวธิ ีเช่น (1) ฝากเงนิไว้กบัธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารอื่นทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ (2) ลงทุนในลกัษณะอื่นใดตามทีส่ านักงาน
ก าหนด ทัง้นี้ การลงทุนดงักล่าวขา้งต้น ลูกค้ายนิยอมตกลงให้บรษิทัฝากเงนิและ/หรอืลงทุนกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัไม่ว่าโดยทางตรง ทางออ้ม ตามที่
ส านกังานก าหนด ในกรณีทรพัยส์นิ (หน่วยลงทนุ เงนิ หลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่นใด) ของลูกคา้สูญหายหรอืเสยีหายอนัเนื่องมาจากการละเลยการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
บรษิทัดงักล่าว บรษิทัจะรบัผดิชอบในทรพัยส์นิของลูกคา้อย่างเตม็จ านวน 

(2) บรษิทัมสีทิธเิรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรกัษาหน่วยลงทุน หลกัทรพัย์ เงนิ หรอื ทรพัย์สินอื่นใดของลูกค้า ตามอตัราและวธิกีารที่บรษิทัก าหนดโดยไม่
จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้ 

(3) ลูกคา้รบัรองและยนืยนัว่า ก่อนท าสญัญานี้ ลูกคา้รบัทราบและเขา้ใจเป็นอย่างดแีลว้ เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัขิองลูกคา้และวธิกีารของบรษิัทในการฝากเงนิหรอืถอนเงนิ 
หน่วยลงทนุ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นใดของลูกคา้ 

(4) ลูกค้ารบัทราบว่าเงนิของลูกค้าจะไม่อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัก ารเงนิ ดงันัน้ 
กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิจงึไมป่ระกนัการช าระคนืตน้เงนิและดอกเบีย้ ส าหรบัเงนิของลูกคา้ทัง้สิน้ 

(5) บรษิทัจะส่งรายงานแสดงทรพัยส์นิใหแ้ก่ลูกคา้เป็นรายเดอืน เว้นแต่ในเดอืนใดลูกค้าไม่มธีุรกรรมซึ่งก่อใหเ้กดิความเคลื่อนไหว หรอื เปลี่ยนแปลงในทรพัย์สนิที่
ไดร้บัมอบหมายใหบ้รษิทัท าหน้าทีดู่แลรกัษาตามสญัญานี้ บรษิทัมสีทิธไิมจ่ดัส่งรายงานแสดงทรพัยส์นิส าหรบัเดอืนนัน้ และในกรณีทีลู่กค้าไมม่ธีรุกรรมในลกัษณะ
ดงักล่าวตดิต่อกนัเกนิ 6(หก) เดอืนขึน้ไป บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะจดัส่งรายงานแสดงทรพัยส์นิใหแ้ก่ลูกคา้เป็นราย 6(หก) เดอืนแทน 

(6) ลูกค้าตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามระเบียบและวธิกีารของบรษิัทเกี่ยวกบัการฝาก ถอนทรพัย์สนิของลูกค้าจากบรษิทั หรอืดูแลและรกัษาทรพัย์สนิขอ งลูกค้าตลอดจน
ค่าธรรมเนียมในการดูแลและรกัษาทรพัยส์นิของลูกคา้ทีไ่ดม้อียู่ก่อน หรอืในขณะทีไ่ดท้ าสญัญาฉบบันี้ โดยการเบกิถอนทรพัยส์นิของลูกคา้แต่ละครัง้ ลูกค้าจะต้อง
แจง้ต่อบรษิทัเป็นหนงัสอืหรอืด าเนินการตามวธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัก าหนด รวมทัง้การลงนาม โดยสามารถถอนได้ไม่เกนิจ านวนทรพัย์สนิที่ มอียู่จรงิหลงัหกั
ภาระหนี้สนิต่างๆ ของลูกคา้แลว้ อนึ่งกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงระเบยีบและวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบตามวธิกีารทีบ่รษิทัก าหนด 
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สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน 

 
ข้อ 10. สญัญาน้ีมผีลบงัคบัใชต้ลอดไปจนกว่าฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงจะบอกเลกิสญัญา โดยจะตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15(สบิหา้) วนั นบัแต่ 
วนัทีจ่ะใหส้ญัญานี้มผีลเป็นอนัสิน้สุดลง ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัทหีากลูกคา้ไมช่ าระหนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายในเวลาที่ก าหนด หรอืปฏบิตัผิดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง 
ข้อ 11.   ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ ของส านกังาน ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทัประสงค์ทีจ่ะประกาศขอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขอื่นใด
ซึง่มผีลกระทบถงึเงื่อนไขภายใตส้ญัญานี้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงแกไ้ขเงื่อนไขใดๆ ตามสญัญานี้เพื่อใหส้อดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศตามที่
บรษิทัเหน็สมควร เมื่อบรษิทัด าเนินการแจง้เป็นหนงัสอืใหลู้กคา้รบัทราบ หรอืประกาศผา่นเวบ็ไซด ์ลูกคา้ตกลงยนิยอมผกูพนัทีจ่ะปฏบิตัิตามอย่างเครง่ครดัโดยไม่จ าเป็นต้องได้รบัความ
ยนิยอมจากลูกคา้ 
ข้อ 12.    ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัโอน สทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิ ผลประโยชน์ ทรพัยส์นิ หลกัประกนั ทีไ่ดใ้หไ้ว้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนภายใต้สญัญานี้ใหแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคล
อื่นใดกไ็ด ้ทัง้นี้ บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นหนงัสอื 
ข้อ 13.    การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บนัทกึ เอกสาร รวมทัง้ประกาศภายใต้สัญญานี้ หากบริษัทจดัส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปตามที่อยู่จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสท์ีลู่กคา้แจง้ไว ้หรอืการปิดประกาศไว้ ณ ทีท่ าการบรษิทั หรอืประกาศทางหนังสอืพมิพ์ หรอืการแจง้ด้วยวธิอีื่นใดใหแ้ก่ ลูกค้าทราบแล้ว  โดยไม่ค านึงถงึว่าลูกค้าจะได้รบั 
หรอืรบัทราบหรอืไม ่หรอืมผีูอ้ ื่นรบัไวแ้ทนกต็าม ใหถ้อืว่าเป็นการบอกกล่าว การแจง้ การส่ง ประกาศใหแ้ก่ลูกคา้โดยชอบแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ สถานทีต่ดิต่อ หมายเลข
โทรศพัท ์ทีอ่ยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ลูกคา้ต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอืทนัท ี
ข้อ 14.    ลูกคา้ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูทัง้หมดหรอืบางส่วนเกีย่วกบัลูกคา้ภายใตส้ญัญานี้ หรอืธรุกรรมอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการประกอบธรุกิจหลกัทรพัยซ์ึง่บรษิทัได้เกบ็รกัษาไว้ทุก
รปูแบบ รวมทัง้ตกลงยนิยอมใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น เพื่อการก ากบัรวมกลุ่มของบรษิทัภายในกลุ่มนิตบิุคคลเดยีวกนั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่ หรอืบรษิทัรว่ม หรอืการ
ก ากบัดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ของตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงาน ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หน่วยงานทีก่ ากบัดูแล หรอืหน่วยงาน
ราชการ  
สญัญาฉบบันี้ ลูกคา้ไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้และเหน็ว่าถูกตอ้งตามเจตนาทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี ไวต้่อหน้าพยาน 

  
ตราประทบัของนิติบคุคล                    

 

                                                                                     

ลงช่ือ…………………………………………………………………………………..ลูกค้า 
 

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

ลงช่ือ…………………………………………………………………………………..บริษทั 
 

                                                                                 (..................................................................................................................) 
 
  ลงช่ือ…………………………………………....................…………………พยาน   ลงช่ือ……………………………………….......…........…………………พยาน 
 
             (...........................................................................................)                                                   (........................................................................................) 
    ผู้แนะน าการลงทุน                                                                                                             ผู้ตรวจสอบ / ผู้บนัทึกข้อมูล 
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หนังสือรบัทราบหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการในการซ้ือขายหน่วยลงทุน นอกตลาดหลกัทรพัย ์

 
วนัท่ี................................................................................... 

ตามทีข่า้พเจา้........................................................................................................................................................ ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ลูกค้า” ตกลงท าสญัญาและแต่งตัง้
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั” ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์ทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ตามสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า ฉบบัลงวนัที.่........................................................................ .... ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “สญัญานายหน้า” นัน้ 
 โดยทีลู่กคา้มคีวามประสงคจ์ะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ดว้ยการซือ้ และ/หรอืขายหน่วยลงทนุนอกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และโดยทีบ่รษิทัรบัการแต่งตัง้
ใหท้ าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมจากบรษิทัจดัการดว้ย ลูกคา้จงึขอท าหนังสอืฉบบันี้มอบไวใ้หแ้ก่บรษิทั ตามเงื่อนไข ดงันี้  
ข้อ 1.  ลูกคา้ตกลงผกูพนัและปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขและวธิกีารในการซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทนุนอกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี้ 

1.1  ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่าในการท าค าสัง่ซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทุน ลูกคา้จะท าค าสัง่ตามแบบและวธิทีีบ่รษิทัก าหนดทกุประการ 
1.2  ในกรณีทีลู่กคา้มคี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิทัเป็นเชค็ บรษิทัจะจา่ยเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวแทนลูกคา้ไปก่อนเวลาได ้

รบัทราบผลการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ดงักล่าว และในกรณีทีลู่กคา้มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษิทัจะรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ทนลูกคา้เพื่อส่งมอบ 
ใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

1.3  ในกรณีทีบ่รษิทัเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ทีลู่กคา้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไมไ่ด ้บรษิทัมสีทิธสิัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้ดงักล่าวไดโ้ดยทนัท ี
ในเวลาอื่นใดตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร และบรษิทัมสีทิธริบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าว เพื่อน าไปช าระคนืเงนิทีบ่รษิทัไดจ้า่ยค่าซื้อหน่วยลงทุนแทนลูกค้าไป
ดงักล่าวพรอ้มด้วยค่าปรบั ตามอตัราที่บรษิทัก าหนดโดยหากเงนิทีไ่ด้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ เพยีงพอทีจ่ะช าระคืนใหแ้ก่บรษิทัตามจ านวนดงักล่าว 
ลูกคา้จะตอ้งช าระเงนิในส่วนนัน้คนืใหแ้กบ่รษิทัพรอ้มดว้ยคา่ปรบั(ถา้ม)ีโดยทนัทแีละใหถ้อืว่าเอกสารหรอืหลกัฐานใดๆ ซึง่รวมถงึหนงัสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ
ทีลู่กคา้ไดร้บัอนัเนื่องมาจากการขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นอนัยกเลกิไปโดยทนัท ี

1.4  ในกรณีทีบ่รษิทั และ/หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก าหนดด าเนินการใดๆ ตามหนังสอืนี้ใหถ้อืว่าลูกค้าได้มอบอ านาจใหแ้ก่บรษิทั และ/หรอืบุคคลทีบ่ รษิทัก าหนดเป็นผู้มี
อ านาจด าเนินการดงักล่าว อนัไดแ้ก่ การท าค าสัง่ซือ้ และ/หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ การรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้การลงนาม และหรอืกระท าการอื่นใด
แทนลูกคา้ไดท้กุประการ 

1.5  ในกรณีทีร่าคาซือ้ และ/หรอื ราคาขายคนืหน่วยลงทนุตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดนัน้ไมถู่กตอ้งและมกีารชดเชยราคาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการในกรณีทีร่าคาขายหน่วยลงทนุ และ/หรอื 
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไมถู่กตอ้ง ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหท้ าการชดเชยส าหรบัหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัไดท้ าการซือ้ และ/หรอืขายคนืตามค าสัง่ของ
ลูกค้าได้ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดงักล่าวทุกประการ และหรอืหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร รวมทัง้ลูกค้ายินยอมช าระเงนิ
จ านวนใดๆ เพิม่เตมิใหแ้ก่บรษิทั (หากม)ี อนัเนื่องมาจากการด าเนินการชดเชยราคาดงักล่าวขา้งตน้ทนัท ีเมื่อไดร้บัแจง้จากบรษิทั 

1.6  ลูกคา้ยอมรบัและรบัทราบว่า  
(1)  บรษิทัจะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแทนลูกคา้ ยกเวน้กองทนุรวมบางกองทนุตามทีบ่รษิทัก าหนด เชน่ กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) เป็นตน้  

โดยลูกคา้จะตอ้งเปิดบญัชขีายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมดงักล่าวผ่านบรษิทั ด้วยการลงนามค าขอใชบ้รกิารกองทุนรวม และ /หรอื ค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรอืแบบฟอรม์อื่นใดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ และ/หรอืบรษิทัก าหนด 

(2)  การท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนนายหน้าการซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทนุตามหนงัสอืนี้ บรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าตอบแทนในการท า
หน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุจากบรษิทัจดัการดว้ย 

(3)  การทีบ่รษิทัซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของลูกคา้ ลูกคา้ไมม่สีทิธยิกเลกิค าสัง่ซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้าจะได้รบั
ความยนิยอมจากบรษิทั 

1.7  ลูกคา้ตกลงยนิยอมผกูพนั และปฏบิตัติามรายละเอยีด เงื่อนไขตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนเสนอขายคนืหน่วยลงทนุซึง่ลูกคา้ไดล้งทนุไวต้ามหนงัสอืนี้ 
ทกุประการ 

ข้อ 2.  ลูกคา้รบัทราบเป็นอยา่งดแีลว้วา่ การท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนบัสนุนการขาย และ/หรอื รบัซือ้หน่วยลงทนุตามหนงัสอืนี้ บรษิทั และ/หรอื พนกังานผูท้ าหน้าทีข่าย และ/หรอื ซือ้
หน่วยลงทนุของบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความผกูพนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่
ของหน่วยงานราชการผูม้อี านาจอื่นใดหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ ลูกคา้จงึตกลงยนิยอมใหค้วามรว่มมอืกบับรษิทั และ/หรอื พนกังานผูท้ าหน้าทีข่าย และ/หรอื รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของบรษิทัอย่างเตม็ความสามารถ และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารในการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัก าหนดทุกประการ 
รวมทัง้ยนิยอมในการใหข้อ้มลูส่วนตวัของลูกคา้ ขอ้มลูเพื่อการรายงานธรุกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เชน่ การรูจ้กัลูกคา้ (KYC) การตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (CDD) เป็นตน้ การจดัท าหรอืลงนามเอกสารหลกัฐานใดๆ ตามทีก่ าหนดตลอดจนขอใหค้ ารบัรองต่อบรษิทัว่า ลูกค้าจะไม่กระท า หรอืงดเว้นกระท าการ 
หรอืยนิยอมใหผู้้อื่นกระท าการ หรอืงดเว้นกระท าการจนเป็นเหตุให้บรษิทั กรรมการ พนักงานและลูกจา้งของบรษิทัต้องถูกปรบั รบัโทษ รบัผิดหรอืได้รบัความเสยีหาย ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ของหน่วยงานราชการผูม้อี านาจอื่นใด หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง หากลูกคา้ฝา่
ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามค ารบัรองดงักล่าว ลูกคา้ตกลงยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั กรรมการ พนกังานและลูกจา้งของบรษิทัทนัททีี่ไดร้บัแจง้จากบรษิทัทกุประการ 
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หนังสือรบัทราบหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการในการซ้ือขายหน่วยลงทุน นอกตลาดหลกัทรพัย ์

 
ข้อ 3.  ในกรณีทีลู่กคา้ประสงคจ์ะยกเลกิหนงัสอืฉบบันี้ ลูกคา้จะตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวใหบ้รษิทัทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15(สบิหา้) วนัท าการ 
ข้อ 4.  ในกรณีทีข่อ้ความในหนงัสอืฉบบันี้ขดัต่อกฎหมายหรอืใชบ้งัคบัไมไ่ดต้ามกฎหมายหรอืหรอืขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ใดๆ หรอืตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด ลูกค้าให้
ถอืว่าขอ้ความในส่วนทีม่ผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไป 
ข้อ 5.  ลูกคา้ใหถ้อืว่าหนงัสอืฉบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า บรรดาขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าใหน้ ามาใชบ้งัคบัด้วย
โดยอนุโลม 
ข้อ 6.  ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า บรษิทัมสีทิธยิกเลกิ และ/หรอืปฏเิสธไมป่ฏบิตัติามหนงัสอืทนัทเีมื่อใดกไ็ดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหน้าแต่ประการใด 
ข้อ 7.  ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า บรษิทัมสีทิธแิกไ้ขปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนนายหน้าเพื่อซื้อ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทุน
นอกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื หลกัเกณฑ์เงื่อนไขและวธิกีารในการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนับสนุนการขาย และ/หรอื รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมทัง้มสีทิธเิรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามทีบ่รษิทัเหน็สมควร โดยบรษิทัตกลงแจง้ใหลู้กคา้ทราบและลูกค้าตกลงผูกพนัทีจ่ะปฏิบตัติามทีบ่รษิทัแก้ไข
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยเครง่ครดัทกุประการ 
 

เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ ลูกคา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 

ตราประทบัของนิติบคุคล                    

                                                                                     

ลงช่ือ…………………………………………………………………………………..ลูกค้า 
 

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

                                 ลงช่ือ…………………………………………………………………………………..ผู้แนะน าการลงทุน/ พยาน 
 

                                                                                 (..................................................................................................................) 
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คู่มือผู้ลงทุน (OMNIBUS)  

 

สิทธิของผูล้งทุน 
 

1. บรษิทัสามารถขายหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิทัจดัการมากกว่า 1 แหง่ได ้ดงันัน้ ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบรายชื่อของบรษิทัจดัการทกุแหง่ที่บรษิทัขายหน่วยลงทนุให ้
2. เพื่อใหก้ารตดิต่อเป็นไปโดยสะดวก ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบชื่อ ทีอ่ยู่ ของบรษิทัจดัการและบรษิทั รวมทัง้ ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของพนักงานผูป้ฏบิตัหิน้าทีข่ายหรอื

รบัคนืหน่วยลงทนุ 
3. เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทีไ่ด้รบัการแนะน าใหซ้ื้อ พรอ้มทัง้ค าเตอืนและค าอธบิายเกี่ยวกบัความเสี่ยงของการ

ลงทนุในกองทนุรวม (เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการลงทนุประเภทอื่น) 
4. เพื่ อให้ได้ร ับทราบข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุ นรวม 

ในปจัจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการด าเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผูล้งทนุ 

5. เนื่ องจากบริษัทสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียม หรือผล ตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน  
ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบอตัราค่าธรรมเนียม หรอืผลตอบแทนทีบ่รษิทัไดร้บัเพื่อดูเปรยีบเทยีบกนัได้ 

6. หากทา่นเป็นผูล้งทนุทีไ่ดร้บัการตดิต่อโดยทา่นมไิดข้อหรอืแจง้ผูข้ายไว ้ทา่นสามารถปฏเิสธไดโ้ดยไมข่อรบัการตดิต่อใดๆ ในลกัษณะเป็นการขายหน่วยลงทนุ 
7. หากทา่นเป็นผูล้งทนุทีไ่ดร้บัการตดิต่อโดยทา่นมไิดข้อหรอืแจง้ผูข้ายไว ้และตดัสนิใจลงทนุไปแลว้ ในกรณีดงักล่าวนี้ทา่นสามารถใชส้ทิธขิอยกเลกิการซื้อ หรอืท าการขายคนื

หน่วยลงทนุได ้ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว้ 
 

การยื่นข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม 
 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยื่นขอ้รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ่งได ้ดงัต่อไปนี้ 
1.  บุคคลทีเ่ป็นตวัแทน (บรษิทั)  
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเดน็อื่นใดทีเ่กี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรอ้งเรยีนได้โดยวาจา หรอืยื่นเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรต่อบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทั ทัง้นี้ หากทา่นรอ้งเรยีนโดยวาจา ทา่นสามารถใหบุ้คคลทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทับนัทกึขอ้รอ้งเ รยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่าน
ตอ้งสอบทานและลงนามก ากบัทกุครัง้เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกตอ้ง บุคคลทีส่ามารถเป็นตวัแทนบรษิทัดงักล่าว สามารถแกป้ญัหาทีท่า่นรอ้งเรยีนไดใ้นเบือ้งตน้ และมหีน้าที่
รวบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปญัหา น าส่งต่อใหบ้รษิทัจดัการทราบภายใน 7(เจด็) วนั นบัแต่วนัทีม่ขีอ้ยุต ิ

 

2. บรษิทัจดัการ 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้  

โดยวาจา หรอืยื่นเรื่องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ หากทา่นรอ้งเรยีนโดยวาจา ทา่นสามารถใหบ้รษิทัจดัการ บนัทกึขอ้ร้องเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทา่น
ต้องสอบทานและลงนามก ากบัทุกครัง้เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกต้อง บรษิัทจดัการมหีน้าทีแ่ก้ไขปญัหา ขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุน  อกีทัง้มหีน้าทีต่้องรวบรวมขอ้
รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 (สบิหา้)วนั นบัแต่วนัสิน้ไตรมาส 

 

3.  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุของกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อส านกังาน

งานรบัทราบขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ส านักงานจะจดัส่งขอ้รอ้งเรยีนใหบ้รษิทัจดัการเพื่อพิจารณาด าเนินการแก้ไขปญัหาขอ้ร้องเรยีน โดยบรษิทัจดัการจะต้องท ารายงานยื่น
ส านกังานภายใน 30(สามสบิ) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีน หากบรษิทัจดัการด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ ใหบ้รษิทัจดัการรายงานการด าเนินการต่อส านกังานทุก 30(สามสบิ) 
วนัจนกว่าจะแลว้เสรจ็ 

 เมื่อมขีอ้ยุตเิกีย่วกบักรณีดงักล่าวแลว้ บรษิทัจดัการหรอืบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทัแลว้แต่กรณี มหีน้าทีแ่จง้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 7(เจด็) วนันบัแต่วนัทีม่ขีอ้ยุต ิ
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

 
การท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงฉบบันี ้เพ่ือให้ลกูค้าทราบระดบัความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง การท่ีลกูค้าให้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน า  
ท่ีลกูค้าจะได้รับจากบริษัท ดงันัน้บริษัทจงึขอความร่วมมือจากลกูค้าตอบแบบการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุท่ีคดิว่าเหมาะสมกบัลกูค้ามากท่ีสดุและตอบค าถามให้ครบถ้วน 
 ช่ือบคุคลธรรมดา:  ช่ือนิตบิคุคล: 

ช่ือผู้ตอบแบบประเมิน: ความสมัพนัธ์: 
ลูกค้านิตบุิคคลรายใหญ่ สามารถแจ้งไม่ประสงค์ ตอบแบบประเมนิ 
ความเหมาะสมในการลงทุนได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังนี ้

 มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงนิปีล่าสุด ตัง้แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ไป 
 มีเงนิลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป 

ค าถาม คะแนน 
1. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ        มากกว่า 55 ปี      45-55 ปี        35-44 ปี      น้อยกว่า 35 ปี  
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระทางการเงินและคา่ใช้จ่ายประจ า เช่น คา่ผ่อนท่ีอยู่อาศยั ยานพาหนะ คา่ใช้จ่ายสว่นตวั คา่เลีย้งดคูรอบครัว เป็นสดัสว่นเทา่ใด 
  มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด                                มากกว่าร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 
  ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทัง้หมด             น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด 

    

3. ทา่นมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร 
  มีทรัพย์สนิน้อยกว่าหนีส้นิ                                                 มีทรัพย์สนิเทา่กบัหนีส้นิ      
  มีทรัพย์สนิมากกว่าหนีส้นิ                                                 มีความมัน่ใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว 

 

4. ทา่นเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สนิกลุม่ใด ดงัตอ่ไปนี ้ 
    (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หากทา่นตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสงูสดุเป็นเกณฑ์ส าหรับการคดิคะแนน) 
 เงินฝากธนาคาร                                                                พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
 หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้                                        หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสนิทรัพย์อ่ืนท่ีมีความเสี่ยงสงู 

 

5. ระยะเวลาท่ีทา่นคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี ้       ไมเ่กิน 1 ปี         1 ถึง 3 ปี          3 ถึง 5 ปี        มากกวา่ 5 ปี  
6. วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของทา่น คือ  
  เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและได้รับผลตอบแทนสม ่าเสมอแตต่ ่าได้                         เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ แตอ่าจเสี่ยงท่ีจะสญูเสยีเงินต้นได้บ้าง 
  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ แตอ่าจเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินต้นได้มากขึน้     เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงท่ีจะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 

 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ด้านลา่ง ทา่นเตม็ใจท่ีจะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากท่ีสดุ  
  กลุม่การลงทนุท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย      
  กลุม่การลงทนุท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 1%                                             
  กลุม่การลงทนุท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 5%                                                                                                                                                               
  กลุม่การลงทนุท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจมีผลขาดทนุ ได้ถึง 15%                                                                                                        

               
                                                                                

 

8. ถ้าทา่นเลือกลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั ทา่นจะรู้สกึอย่างไร  
  กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ                      ไม่สบายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 
  เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึง่                         ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสงูขึน้ 

 

9. ทา่นจะรู้สกึกงัวล หรือ รับไม่ได้ เม่ือมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด  
  5% หรือน้อยกว่า        มากกว่า 5%-10%        มากกวา่ 10%-20%        มากกว่า 20% ขึน้ไป 

 

10.  หากปีท่ีแล้วทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบว่ามลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ทา่นจะท าอย่างไร 
  ตกใจ และต้องการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้                         กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สนิท่ีเสี่ยงน้อยลง 
  อดทนถือตอ่ไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา          ยงัมัน่ใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทนุระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดมิเพ่ือเฉล่ียต้นทนุ 

 

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

ผลประเมนิของลูกค้าอยู่ในระดับคะแนน  
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

 
ค าถามข้อ 11-12 เป็นข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน าใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์โดยตรงเทา่นัน้ และการลงทนุตา่งประเทศ (ไม่รวมเป็นคะแนน) 
11. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความส าเร็จ ทา่นจะได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลว ทา่นอาจจะสูญเงินลงทนุทัง้หมด  
      และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางสว่น ทา่นยอมรับได้เพียงใด     

   ไม่ได้               ได้บ้าง                ได้ 
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแล้ว ทา่นสามารถรับความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนได้เพียงใด 

   ไม่ได้             ได้บ้าง                 ได้ 
เงื่อนไขและข้อตกลงส าหรับการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน 

1. ลกูค้ายินยอมให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือประกอบการจดัท าแบบประเมินฯ ของลกูค้า และลกูค้ารับทราบว่าได้ท าแบบสอบถามนีเ้พ่ือประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงใน
การลงทนุท่ีรับได้ของตนเอง 

2. ระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้าประเมินจากข้อมลูท่ีลกูค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเท่านัน้ ทัง้นี ้มิได้เป็นการแสดงว่าบริ ษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน 
หรือความน่าเช่ือถือของข้อมลูของลกูค้าท่ีลกูค้าได้แจ้งและผลการประเมินดงักลา่ว 

3. เม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท าการประเมินความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้า และได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของลกูค้า ถือว่าลกูค้ารับทราบผล
การประเมินของตนเอง (ซึง่ประมวลผลจากข้อมลูท่ีลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลกูค้ารับทราบระดบัความเสี่ยงในการลงทนุของตนแล้ว 

4. ลกูค้าควรศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ (รวมทัง้ ค าเตือนเก่ียวกับการลงทนุและความเสี่ยงในการลงทนุ และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้ ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการ
ลงทนุแก่ทา่นได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคูก่บัการศกึษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทนุ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตราสารหรือ
การลงทนุประเภทอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตดัสินใจลงทนุ ทัง้นี ้ข้อมูลเก่ียวกับการลงทนุหรือตราสารท่ีได้รับจาก เจ้าหน้าท่ีของบริษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพ่ือ
ประกอบการตดัสนิใจการลงทนุของลกูค้าเทา่นัน้ 

5. การลงทนุขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของลกูค้าเองซึง่ไม่ผกูพนักบัผลการประเมินของลกูค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเสี่ยงของการลงทุนท่ีได้รับตามแบบประเมินนี ้รวมทัง้ลกูค้า
ยินยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทนุ ในกรณีท่ีลกูค้าตดัสนิใจลงทนุในระดบัความเสี่ยงท่ีสงูกว่าระดบัความเสี่ยงของการลงทนุจากผลประเมิน ถือว่าลกูค้าตกลงยินยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทนุนัน้เอง ลกูค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทนุของลกูค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมิน อาจไม่แน่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

6. บริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการลงทนุของลูกค้า 
7. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินฯ ของลกูค้า ผลการประเมินและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้าแตอ่ย่างใด 

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมีไว้เพ่ือบริการเฉพาะนกัลงทนุในประเทศไทยเทา่นัน้ ค าเตือนและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้น ลกูค้ามีความเข้าใจ
และรับทราบตามค าเตือนรวมทัง้ข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

                                              
ลงช่ือ........................................................................................................................... 
                                                      ลูกค้า 
         
ลงช่ือ......................................................................................................................... 
                                                ผู้แนะน าการลงทุน  
สาขา/ ทีม.................................................................................................................... 
วันท่ีลูกค้าตอบแบบประเมนิ....................................................................................... 

ระดบัคะแนน ระดบัความเสี่ยงของลกูค้า ประเภทนกัลงทนุ 

 น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต ่า 
 15-21 2 เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า 

 22-29 3 เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 
 30-36 4 เสี่ยงสงู 
 37 ขึน้ไป 5 เสี่ยงสงูมาก 

 

ค าแนะน าส าหรับการจัดสรรการลงทุน 

ประเภทนักลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 
เงินฝากและ 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
ตราสารหนีภ้าครัฐ 
ท่ีมีอายมุากกว่า 1 ปี 

ตราสารหนี ้
ภาคเอกชน 

ตราสารทนุ การลงทนุทางเลือก* 

เสี่ยงต ่า > 60% < 20% < 10% < 5% 
เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า < 20% < 70% < 20% < 10% 
เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู < 10% < 60% < 30% < 10% 

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

* รวมถึง สนิค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 



14 | F M 3 0 5 _ F U T 2 0 1 8  

 

 
แบบประเมินความเหมาะสมส าหรบัการลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 

 
ช่ือ-นามสกุลลูกค้า  
ช่ือ-นามสกุล ผู้ตอบแบบประเมนิ (กรณีผู้ลงทุนเป็นนิตบุิคคล)  
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิตบุิคคล  
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อได้  

ค าแนะน า 
ลกูค้าท่ีประสงค์จะลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน จ าเป็นตอบค าถามตามแบบประเมินนีด้้วยตนเอง อย่างถกูต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง เป็นปัจจบุนั และ
สอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงที่ผู้ลงทนุยอมรับได้ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์และความถกูต้องในการน าเสนอบริการของบริษัท รวมทัง้การให้ค าแนะน าในการลงทนุแก่ทา่น 
แบบประเมนิส่วนท่ี 1 ส าหรับลูกค้าทุกราย 
แบบประเมนิส่วนท่ี 2              ส าหรับลกูค้าท่ีได้คะแนนรวมจากสว่นท่ี 1 น้อยกว่า 15 คะแนน หรือ ลกูค้าบคุคลธรรมดาท่ีมีอายตุัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป หรือ ลกูค้ากลุม่เปราะบาง 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้ ตราสารหนี ้ดังต่อไปนี ้

    Hedge fund 
    มีการลงทนุใน Derivatives ท่ีมีความซบัซ้อน 

    มีวิธีการค านวณผลตอบแทนอย่างซบัซ้อน (Complex Return Fund) 

    มีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงสนิค้าโภคภณัฑ์ 

    มีการลงทนุในตราสารหนี ้Non-Investment Grade 

   Hybrid securities 
   หุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงหรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
    ตราสารด้อยสทิธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุ (Basel III) 
    ตราสารหนีท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลกิกิจการ (Perpetual Bond) 
    Non-Investment Grade Bond / Unrated Bond 

แบบประเมนิส่วนท่ี 1 ค าถามข้อ 1-6 ส าหรับลูกค้าทุกราย คะแนน 
1. คณุสมบตัด้ิานการศกึษาของทา่น คือ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ  โดยให้น าข้อท่ีคะแนนสงูสดุไปใช้ในการคดิคะแนน) 
        ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 
        ตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป ในคณะหรือสาขาวิชาท่ีไม่เก่ียวกับการเงินการลงทุน เช่น กฎหมาย, นิเทศศาสตร์, ศกึษาศาสตร์, แพทยศาสตร์, 

วิศวกรรมศาสตร์, มนษุยศาสตร์, ศลิปะศาสตร์ เป็นต้น 

        ตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรีขึน้ไป ในคณะหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัการเงินการลงทนุ เช่น การบญัชี, ตลาดทนุ, บริหารธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงิน, คอมพิวเตอร์
ประยกุต์เพ่ือการจดัการทางการเงิน, คณิตศาสตร์ประกนัภยั, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น 

        มีคณุสมบตัิตามข้อ  หรือ  หรือ  ข้างต้น และ มีใบประกาศวิชาชีพท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญส าหรับการให้บริการด้านการเงินหรือการลงทนุ เช่น CFA, 
CISA, CFP, FRM, CAIA, IP, IC, นกัวิเคราะห์การลงทนุ เป็นต้น 

หมายเหต ุChartered Financial Analyst (CFA), Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA), Certified Financial Planner (CFP), Financial 
Risk Manager (FRM), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), Investment Planner (IP), Investment Consultant (IC) 

 

2. ทา่นมีประสบการณ์การลงทนุในหลกัทรัพย์ อาท ิหุ้น หุ้นกู้  หน่วยลงทนุ ตัว๋เงิน ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรัฐบาล เป็นระยะเวลาเทา่ไร 
 ไม่เคยลงทนุ (มีเฉพาะเงินฝากธนาคาร)         < 1 ปี                     1-5 ปี                       > 5 ปี 

 

3.    ทา่นตดิตามข่าวเศรษฐกิจ หรือ ขา่วสารของตลาดเงิน/ตลาดทนุในประเทศ ตลาดเงิน/ตลาดทนุตา่งประเทศ สนิค้าโภคภณัฑ์  หรือไม่ 
     ไม่ได้ตดิตามข่าว                                                                 ตดิตามข่าวนานๆ ครัง้ เม่ือบคุคลอ่ืนเตรียมให้เทา่นัน้ 
 ตดิตามข่าว 2-4 ครัง้ ตอ่สปัดาห์                                               ตดิตามข่าวอยา่งตอ่เน่ืองทกุวนั 

 

4.   ทา่นมีประสบการณ์การท างานหรือการลงทนุ(ทัง้ลงทนุโดยตรงและลงทนุผ่านกองทนุ) ในผลติภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือมีความซบัซ้อน ตามประกาศของส านกังาน  
      ก.ล.ต.ตามตารางลกัษณะผลติภณัฑ์ฯ ดงักลา่วข้างต้นหรือไม ่
     ไม่มีประสบการณ์การท างาน และ ไม่มีประสบการณ์                        มีประสบการณ์การท างาน หรือ มีประสบการณ์การลงทนุ 
          การลงทนุในผลติภณัฑ์ ตามท่ีกลา่วข้างต้น                                           ในผลติภณัฑ์ ตามท่ีกลา่วข้างต้น น้อยกว่า 1 ปี 

           มีประสบการณ์การท างาน หรือ มีประสบการณ์การ                           มีประสบการณ์การท างาน หรือ มีประสบการณ์การลงทนุ 
                 ลงทนุในผลติภณัฑ์ ตามท่ีกลา่วข้างต้น ตัง้แต ่1–3 ปี                             ในผลติภณัฑ์ ตามท่ีกลา่วข้างต้น มากกว่า 3 ปีขึน้ไป 

 

5.   ปัจจบุนั การลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือมีความซบัซ้อนหรือสนิทรัพย์ทางเลือก (เช่น อสงัหาริมทรัพย์ ทองค า ฯลฯ) คดิเป็นสดัสว่นเทา่ไร  
      เม่ือเทียบกบัเงินลงทนุทัง้หมดของทา่น 
    < 10%              10-30%              30-60%           มากกว่า 60% 

 

คะแนนจากแบบประเมนิส่วนท่ี 1 (นับคะแนนเฉพาะข้อ 1-5)  
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แบบประเมินความเหมาะสมส าหรบัการลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 

 

ค าถามดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือเป็นข้อมลูเพิ่มเตมิประกอบการให้ค าแนะน า (ไม่นบัรวมเป็นคะแนน)    
6.   ในการลงทนุนีท้า่นมีข้อจ ากดัดงัตอ่ไปนีห้รือไม่  
      มีข้อจ ากดัด้านการอา่น การได้ยิน การมองเหน็ หรือการท าความเข้าใจในเอกสารประกอบการท าธุรกรรม หรือ เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์  

                           ไม่มี           
                     มี (โปรดระบ)ุ....................................................................................................................................................................................... 
             มีข้อจ ากดัด้านทางสขุภาพ หรือทพุพลภาพ ที่ต้องใช้เงินจ านวนมากในการรักษา 

                        ไม่มี            
                    มี (โปรดระบ)ุ....................................................................................................................................................................................... 
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ค าแนะน าการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ลูกค้าท่ีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้กรุณาท าแบบประเมนิส่วนท่ี 2 เพิ่มเตมิ 
       ลกูค้าได้คะแนนจากการตอบแบบประเมินสว่นท่ี 1 น้อยกว่า 15 คะแนน หรือ 
       ลกูค้ามีอายตุัง้แต ่60 ปี ขึน้ไป หรือ ลกูค้าตอบว่า “มี” ในค าถามข้อหนึง่ข้อใดของข้อ 6. 
 
แบบประเมนิส่วนท่ี 2 ส าหรับลูกค้าท่ีได้คะแนนรวมจากส่วนท่ี 1 น้อยกว่า 15 คะแนน หรือ ลูกค้าบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป หรือ ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง 
1. ปัจจยัใดท่ีทา่นให้ความส าคญัส าหรับการเลือกลงทนุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  โอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินฝาก                                                               มีการคุ้มครองเงินต้น/เงนิลงทนุในระดบัท่ียอมรับได้ 

  มีกระจายพอร์ตการลงทนุอย่างเหมาะสม                                                                            อ้างอิงตามค าแนะน าของบคุคลอ่ืน                                

      ความเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได้                                                           ความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร/หน่วยลงทนุ 

  สภาพคลอ่งในการซือ้ขายตราสาร/หน่วยลงทนุ                                                     ระยะเวลาท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการลงทนุ                 

      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.......................................................................................................           

2. เงินลงทนุท่ีทา่นวางแผนจะจดัสรรมาเพ่ือลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน (ดงัที่ยกตวัอย่างในสว่นท่ี 1) คดิเป็นสดัสว่นเทา่ใดเม่ือเทียบกบัทรัพย์สนิของทา่น  

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

3. การลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงู แตก็่มีความเสี่ยงท่ีอาจได้รับคืนเงินต้นไม่ เต็มจ านวน หรือได้ผลตอบแทนต ่ากว่าเงินท่ีได้
จ่ายไปเพ่ือการลงทนุ  
ตวัอย่างกรณีหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง  
สมมตทิา่นลงทนุหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงอ้างอิงหุ้น CPF โดยราคาหุ้น CPF ณ วนั Trade Date เท่ากับ 30.00 บาท และราคาหุ้น CPF ท่ีก าหนดให้ใช้พิจารณาเพ่ือการไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีมี
อนพุนัธ์แฝง คือ 30.00 บาท (Strike Price)  
หากการลงทนุในหุ้นกู้ ท่ีมีอนพุนัธ์แฝงเข้าเง่ือนไขท่ีจะได้รับการไถ่ถอนเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (หุ้น CPF) ทา่นจะได้รับหุ้น CPF ท่ีราคา 30.00 บาท ในขณะท่ีราคาตลาดของหุ้น CPF ณ 
วนัท่ีผู้ลงทนุได้รับเทา่กบั 20.00 บาท ในท่ีนีม้ลูคา่ตลาดรวมของหุ้นท่ี CPF ท่ีทา่นได้รับต ่ากว่าเงินต้นหรือเงินท่ีจ่ายไปเพ่ือการลงทนุ 

ตวัอย่างกรณีกองทนุรวมในตราสารหนีท่ี้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  
สมมติท่านลงทนุในกองทนุรวม A โดยท่ีกองทนุรวม A มีการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภท Non-investment grade โดยท่ีผู้ออกและเสนอขายตราสารหนีด้งักล่าว คือ บริษัทจด
ทะเบียน B  

ตอ่มา บริษัทจดทะเบียน B ประสบปัญหาทางการการเงนิ สง่ผลให้ไม่สามารถช าระคืนหนีเ้ม่ือครบก าหนดได้ และสง่ผลตอ่เน่ืองให้ทา่นประสบผลขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวม 
A เน่ืองจากมลูคา่ท่ีได้รับจากการไถ่ถอนหรือขายคืนหน่วยลงทนุต ่ากว่าเงินต้นหรือเงินท่ีจ่ายไปเพ่ือการลงทนุ 
ทา่นสามารถรับความเสี่ยงตามท่ียกตวัอย่างข้างต้นได้หรือไม่ เพราะเหตใุด 
ค าตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเหมาะสมส าหรบัการลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 

 
ลูกค้าลงนามรบัทราบแบบประเมินความเหมาะสมส าหรบัการลงทนุในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน 

ส าหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อนผ่านบริษัท ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด(“บริษัท”) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือให้ข้อมูล
ของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูการลงทนุตา่งๆ ของข้าพเจ้าท่ีมีหรือได้ให้ไว้กบั บริษัท เพ่ือการตรวจสอบคณุสมบตัผิู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อยของข้าพเจ้าได้ 

ลายมือช่ือลูกค้า 
                                                                                       

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

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

ตราประทับของนิตบุิคคล 
 

ความเหน็ส าหรับผู้แนะน าการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้แนะน าการลงทุน ผู้จัดการ/หัวหน้าทีม 

*ระบุความเหน็เพิ่มเตมิ กรณีลูกค้าเข้าเงื่อนไขตอบแบบประเมนิส่วนท่ี 2 
 

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

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

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

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

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

*ระบุความเหน็เพิ่มเตมิ กรณีลูกค้าเข้าเงื่อนไขตอบแบบประเมนิส่วนท่ี 2 
 

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

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

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

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

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

 

ส าหรบัลกูค้าประเภทบคุคลธรรมดา เลขทีบ่ญัช:ี 

ชื่อผูข้อเปิดบญัช:ี สญัชาต ิ(ระบุทกุสญัชาต)ิ: 
บตัรประชาชนเลขที:่  หนงัสอืเดนิทาง เลขที:่  
สว่นท่ี 1 สถานะของลกูค้า บคุคลอเมริกนั   

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในข้อหนึ่งข้อใด โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิน้สดุค าถาม 
1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   ใช่                 ไมใ่ช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่จะอาศยัอยูน่อกสหรัฐอเมริกา 

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้คือเป็นพลเมืองอเมริกนั 
โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกา) และยงัไมไ่ด้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอยา่งสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

2 ท่านเป็นผู้ ถือบตัรประจ าตวัผู้มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม ่  ใช่                 ไมใ่ช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หากส านกังานตรวจคนเข้าเมืองและสญัชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบตัรประจ าตวัผู้มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบตัรดังกล่าวของท่าน

จะหมดอายแุล้วหรือไม ่ณ วนัท่ีท่านกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มนี  ้

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากบตัรดงักลา่วของท่านได้ถกูสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยา่งเป็นทางการแล้ว ณ วนัท่ีท่านกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มนี  ้

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกาเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  ใช่                 ไมใ่ช่ 

 ท่านอาจถกูพิจารณาวา่เป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจบุนั ท่านอยูใ่นสหรัฐอเมริกาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นต้น และหาก
ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดศึกษาข้อมลูในเว็บไซต์ของหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี ้

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
ค าถามเพ่ิมเติม หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้สง่เอกสารประกอบ 

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนั อยา่งสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว  ใช่                 ไมใ่ช่ 
2 ท่านมีค าสัง่ท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB* ไปยงับญัชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่   ใช่                 ไมใ่ช่ 

3 ท่านมีการมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจทางการเงิน
ของ CGS-CIMB  

 ใช่                 ไมใ่ช่ 

4 ท่านมีท่ีอยูเ่พื่อการติดต่อหรือด าเนินการเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดไว้ในสหรัฐอเมริกา หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจทางการเงินของ CGS-CIMB แต่เพียงท่ีอยู่เดียว ซึ่งเป็นท่ีอยู่
ส าหรับรับไปรษณีย์แทนหรือท่ีอยูส่ าหรับการสง่ต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่   

 ใช่                 ไมใ่ช่ 

5 ท่านมีท่ีอยูอ่าศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยูเ่พื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา ส าหรับบญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ใช่หรือไม ่  ใช่                 ไมใ่ช่ 
6 ท่านมีหมายเลขโทรศพัท์ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยูก่บักลุม่ธุรกิจทางการเงินของ CGS-CIMB หรือไม ่  ใช่                 ไมใ่ช่ 
 สว่นท่ี 2 การยืนยนัและการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
1. ท่านยืนยนัว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์  

2.  ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบคุคลอเมริกนั แต่ข้อมลูที่ให้ตามแบบฟอร์มนี ้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN  เป็นข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-

CIMB* มีสทิธิใช้ดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 
3.  ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ภายใน 30 วัน หลงัจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันท าให้ข้อมูลของท่านที่ระบุใน

แบบฟอร์มนีไ้ม่ถกูต้อง  
4.  ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการน าสง่ข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์เกี่ยวกบัสถานะของท่าน กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสทิธิใช้ดลุยพินิจ

เพียงฝ่ายเดียวที่จะยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร      

สว่นท่ี 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและการหกับญัชี 

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไมอ่าจยกเลกิเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้  
1.  เปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษี

อากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูค้า ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี หมายเลขบญัชี สถานะ ตามหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบติัตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) 
จ านวนเงินหรือมลูค่าคงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบญัชี รายการเคลือ่นไหวทางบญัชี จ านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-
CIMB ตลอดจนจ านวนรายได้ และข้อมลูอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถกูร้องขอโดยบริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB  หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 
ซึง่รวมถงึ IRS ด้วย  

2.  หกัเงินจากบญัชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในจ านวนที่ก าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บงัคับของ
กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว 

3.  หากท่านไม่ให้ข้อมลูที่จ าเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมลูที่จ าเป็นต้องรายงานให้แก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบงัคับใช้กฎหมายที่
ห้ามการรายงานข้อมลูได้ กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสทิธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสมัพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิ จการเงินของ CGS-CIMB 

เห็นสมควร  
*“กลุ่มธุรกจิการเงนิของ CGS-CIMB” ใหห้มายความรวมถงึ สมาชกิของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมาชกิของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd) 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไม่เป็นบคุคลอเมริกนั 

 

หนงัสอืฉบบันี้มอบไวใ้หแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั (CGS-CIMB) ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่างๆ 
ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัชแีละการยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี้ จงึไดล้ง
ลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 
                                                                                      

 ให้ไว้ ณ วนัท่ี.........................................................................                                                 

                                                                                           
 

ลงช่ือ........................................................................................................................................ลูกค้าผูข้อเปิดบญัชี 
 

                                        (.......................................................................................................................................)     
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไม่เป็นบคุคลอเมริกนั 

 

ส าหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล เลขท่ีบญัชี: 
ช่ือองค์กร/นิตบิคุคล ผู้ขอเปิดบญัชี: 
ส าหรับสถาบนัการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ  FATCA ท่ีมี GIIN 
หมายเลข GIIN: 

ประเทศท่ีจดทะเบียน : 

เลขทะเบียนนิตบิคุคล : 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของประเทศไทย: 

กรณีลกูค้าเป็นนิตบิคุคลท่ีได้รับการสนบัสนนุ (Sponsored Entity) 

ช่ือนิตบิคุคลท่ีสนบัสนนุ: 

หมายเลข GIIN นิตบิคุคลท่ีสนบัสนนุ: 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีในประเทศอ่ืน (โปรดระบทุกุประเทศ ถ้ามี) 
หมายเลข:                                                            ประเทศ: 

หมายเลข:                                                     ประเทศ: 

หมายเลข:                                                            ประเทศ: 

สว่นท่ี 1 สถานะของผู้ขอเปิดบญัชี นิติบคุคลอเมริกนั 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของผู้ขอเปิดบญัชี   

หากท่านตอบวา่ “ใช่” โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิน้สดุค าถาม หากท่านตอบ "ไมใ่ช่" โปรดกรอกข้อมลูในสว่นถดัไป 

1 ท่านเป็นนิติบคุคลอเมริกนั (นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่  ใช่                 ไมใ่ช่ 
สถาบนัการเงิน / นิติบคุคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิน้สดุค าถาม 
2 ลกูค้าเป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ใช่หรือไม ่  ใช่                 ไมใ่ช่ 

3 ลกูค้าเป็นนิติบคุคลท่ีมีรายได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของรายได้รวม หรือมีสินทรัพย์ท่ีสามารถนาไปลงทุนในหลกัทรัพย์ได้ตัง้แต่      
ร้อยละ 50 ขึน้ไปของสินทรัพย์รวมในรอบบญัชีปีลา่สดุ 

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากท่านเป็นนิติบคุคลตามข้อ 3.1–3.2  

       3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลท่ีได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหวา่งประเทศ หรือธนาคารกลาง เป็นต้น             
       3.2 นิติบคุคลท่ีได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นิติบคุคลท่ีไมแ่สวงหาก าไร สมาคม มลูนิธิ 

           นิติบคุคลใหมท่ี่เร่ิมจดัตัง้ไมเ่กิน 24 เดือน เป็นต้น       

 ใช่                 ไมใ่ช่ 

สว่นท่ี 2 การยืนยนัและการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
1. ลกูค้ายืนยนัว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ 

2.  ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า หากลกูค้ามีสถานะเป็นนิติบคุคลอเมริกนั แต่ข้อมลูที่ให้ตามแบบฟอร์มนี ้หรือตามแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN-E เป็นข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ 
CGS-CIMB* มีสทิธิใช้ดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกบัลกูค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

3.  ลกูค้าตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ภายใน 30 วัน หลงัจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันท าให้ข้อมูลของลกูค้าที่ระบุใน
แบบฟอร์มนีไ้ม่ถกูต้อง 

4.  ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลกูค้าไม่ได้ด าเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการน าสง่ข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ เกี่ยวกบัสถานะของลกูค้า กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสทิธิใช้ดุลย
พินิจเพียงฝ่ายเดียวที่จะยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัลกูค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร  

สว่นท่ี 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและการหกับญัชี 
ลกูค้าตกลงให้ความยินยอม ที่ไมอ่าจยกเลกิเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
1.  เปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของลกูค้าให้แก่บริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษี

อากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลกูค้า ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี หมายเลขบญัชี  สถานะ ตามหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบติัตาม หรือผู้ ไม่ให้ความ
ร่วมมือ) จ านวนเงินหรือมลูค่าคงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบญัชี รายการเคลือ่นไหวทางบญัชีจ านวนเงิน ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ 
CGS-CIMB  ตลอดจนจ านวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสมัพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินข อง CGS-CIMB  หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ 
ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ด้วย 

2.  หกัเงินจากบญัชีของลกูค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลกูค้าได้รับจากหรือผ่านกลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในจ านวนท่ีก าหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บงัคับของ
กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว      

3.  หากลกูค้าไม่ให้ข้อมลูที่จ าเป็นต่อการพิจารณาสถานะบญัชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมลูที่จ าเป็นต้องรายงานให้แก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบงัคับใช้
กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมลูได้ หรือให้ข้อมลูโดยระบเุป็น Non-Participating FFI กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสมัพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลกูค้า ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

 

*“กลุ่มธุรกจิการเงนิของ CGS-CIMB” ใหห้มายความรวมถงึ สมาชกิของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมาชกิของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd) 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไม่เป็นบคุคลอเมริกนั 

 
หนงัสอืฉบบันี้มอบไวใ้หแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั (CGS-CIMB) ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่างๆ 
ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัชแีละการยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี้ จงึไดล้ง
ลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 
 
                                                        ให้ไว้ ณ วนัท่ี.........................................................................               
                                                

ตราประทบัของนิติบคุคล 
 

                                                                            
ลงช่ือ...................................................................................................................................................................................ลกูค้าผู้ขอเปิดบญัชี 

                                                                     
                      (.................................................................................................................................................................................)       
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หนังสือมอบอ านาจ  

 
เขยีนที.่..................................................................................... 

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

 
หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี้ขา้พเจา้............................................................................................... ...........................................................   บตัรประชาชน / หนงัสอืเดนิทาง /  

หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล /..............................................................เลขที.่.........................................................ซึง่เป็นลูกค้าและท าสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าเพื่อซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
และ/หรอืเปิดบญัชกีองทนุรวม รวมทัง้ท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กบั บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั (ต่อไปจะเรยีกว่า “บริษทั”)  

 
ขอมอบอ านาจให*้…................................................................................................................... สญัชาต.ิ..........................................บตัรประชาชน / หนงัสอืเดนิทาง 

เลขที*่................................................................................ออกเมือ่วนัที.่.........................................................................วนัหมดอายุ….......................................................................... 

สถานภาพการสมรส*    □ โสด   □ สมรส    □ หย่า     □ หมา้ย    ชื่อ/นามสกุลคู่สมรส ..............................................................................................................................................      
ทีอ่ยู่ปจัจบุนั*.......................................................หมูท่ี.่................ซอย/ตรอก……………….……………….......................................ถนน........................................................................ 
แขวง/ต าบล..................................................................................เขต/อ าเภอ.................................................................................จงัหวดั....................................................................
รหสัไปรษณีย.์.........................................ประเทศ.........................................................โทรศพัทบ์า้น................................................โทรสาร.................................................................. 
โทรศพัทม์อืถอื...............................................................................อเีมล........................................................................................................................ ................................................ 
ประกอบอาชพี*..............................................................สถานทีท่ างาน*....................…..............................................................................................................................................
โทรศพัทท์ีท่ างาน*..................................................ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็น....................................................................................................... .........(ต่อไปจะเรยีกว่า “ผูร้บัมอบอ านาจ”) 

โดยใหผู้ร้บัมอบอ านาจมอี านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อกระท าการแทนขา้พเจา้กบับรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
(1) สัง่ซือ้ สัง่ขาย สบัเปลีย่น หน่วยลงทนุ ตลอดจนรบัรอง ยนืยนั ค าสัง่ซือ้- ขาย สบัเปลีย่น หรอืด าเนินธรุกรรมอื่นใดรวมทัง้ลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ช าระเงนิค่าซือ้ สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รบัเชค็ค่าขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน การรบัเงนิปนัผล/ดอกเบี้ย หรอืรบัสทิธอิื่นใดทีเ่กดิจากหน่วยลงทุน รบัเชค็จากการ

ถอนหลกัประกนัอื่นใด 
(3) ลงนามเพื่อการโอน รบัโอน รบัมอบ ส่งมอบ ถอืครองหน่วยลงทนุ รวมทัง้ลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) แจง้น าเงนิค่าขายหรอืถอนเงนิประกนัหรอืหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ รวมถงึการแจง้น าเงนิค่าขายหรอืถอนเงนิประกนัเพื่อน าเขา้บญัชี

ของขา้พเจา้ทีม่อียู่กบัธนาคาร โดยการแจง้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัก าหนดรวมถงึวธิกีารอื่นใดทีข่า้พเจา้ไดข้อใชบ้รกิารกบับรษิทั 
การใดๆ ทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าไปภายใตข้อบอ านาจแหง่หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี้ใหถ้อืว่าผกูพนัขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบและใหถ้อืเสมือนหนึ่งว่าขา้พเจา้ได้

กระท าการดว้ยตนเองทกุประการ จนกว่าจะมหีนงัสอืแจง้ยกเลกิ เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราส าคญั(ถา้ม)ี ไวต้่อหน้าพยาน 
 

                                   ตราประทบัของนิติบคุคล                    

    ลงชื่อ.…….…………………………………………....................................ลกูคา้ / ผูม้อบอ านาจ 
       (…….........………………..…………….………………..….……………) 

 
ลงชื่อ................................................................................................ผูร้บัมอบอ านาจ  

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

ลงชื่อ...................................................................…….......................พยาน 
                                                            (…………………..........……..………….………..…….…….……………) 
 

ลงชื่อ............................................................................ .....................พยาน   
       (………………………………………...........…...………..……..…..….) 

 
หมายเหต ุ:  - ขอ้ความทีไ่มต่อ้งการใหข้ดีฆา่ออก และลงลายมอืชื่อก ากบัโดยผูม้อบอ านาจ  
    -*ขอ้มลูขัน้ต ่าทีต่อ้งมใีหค้รบถว้น ตามประกาศของทางราชการ  
  - โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ของผูร้บัมอบอ านาจ 
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หนังสือขอให้หกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) 

 
         เขยีนที ่……………………………….…………………………………............................   

                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    วนัที ่………………….…………………………….………………………….………… 

 
เรยีน ผูจ้ดัการธนาคาร ………………………….…………………………………….ส านกังานใหญ่ / สาขา  …………...................................................................……………..… 
 

ขา้พเจา้.................………………………………………………………………บตัรประชาชน /บตัร.......................... เลขที.่………………….…………………………….……  
 

เจา้ของบญัชเีงนิฝาก ประเภท        ออมทรพัย ์       กระแสรายวนั        บญัชีเลขท่ี  …………………………………………………………………                
 

ชื่อบญัช ี……………………………………………………….………………...................สถานทีต่ดิต่อ เลขที…่………………......………………………………………………………..…
ตรอก/ซอย …………………….…………………………ถนน ……………………………..……………………ต าบล/แขวง ……………...................…………………………………….…
อ าเภอ/เขต ………………………………………………จงัหวดั ………………………………………..……….รหสัไปรษณยี.์.......................โทรศพัท…์……………………...………….... 
 

มคีวามประสงค์ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจ้า เพื่อช าระหนี้ และ/หรอื บรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี       
(ประเทศไทย) จ ากดั ต่อไปจะเรยีกว่า "บริษทั"  ทัง้นี้ ตามจ านวนทีป่รากฏในใบแจง้หนี้  แผ่นบนัทกึขอ้มูล ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอื  ขอ้มูลทีธ่นาคารได้รบัจากบรษิทั และ/หรอื 
ตวัแทนของบรษิทั และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืมอบหมายจากบรษิทัใหก้ระท าการแทน และ/หรอื ในนามของบรษิทั และน าส่งเงนิดงักล่าวโอนเขา้บญัชขีองบรษิทั 

 

ในการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ เพื่อช าระหนี้ และ/หรอื บรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงนิทีบ่รษิทัแจง้แก่ธนาคาร
นัน้ไมถู่กตอ้ง และธนาคารได้ท าการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามจ านวนทีป่รากฏในใบแจง้หนี้  แผ่นบนัทกึขอ้มูล ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอื ขอ้มูลทีธ่นาคารได้รบัจาก
บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งจ านวนเงนิดงักลา่วจากบรษิทัโดยตรง โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการเรยีกรอ้ง หรอืฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งนิทีธ่นาคารไดห้กั
โอนจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ เพื่อช าระหนี้แก่บรษิทัทตามใบแจง้หนี้ แผน่บนัทกึขอ้มลู ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอื ขอ้มลูทีธ่นาคารไดร้บัจากบรษิทั และขา้พเจา้ยอมรบัว่าธนาคาร
จะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ไดต้่อเมื่อเงนิในบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้มเีพยีงพอในการหกับญัชใีนขณะนัน้เทา่นัน้ และในการหักบญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้พเจา้ไม่ประสงค์จะให้
ธนาคารแจ้งการหกับญัชแีต่อย่างใดเนื่องจากขา้พเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรอื รายการเดินบญัชขีองธนาคาร และ/หรอื ใบรบัเงนิ และ/หรือ
ใบเสรจ็รบัเงนิของบรษิทัแลว้ 

 

ในกรณีทีเ่อกสารหลกัฐาน และ/หรอื เลขทีบ่ญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้นี้ ไดเ้ปลีย่นแปลงไปไมว่่าโดยเหตุผลใดกต็าม ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากอตัโนมตัิ
ฉบบันี้ยงัคงมผีลใชบ้งัคบักบับญัชเีงนิฝากเลขทีบ่ญัชตีามทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวนัน้ไดด้ว้ยทกุประการ  

 

การขอใหห้กับญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้ ใหม้ผีลบงัคบัทนัทนีบัแต่วนัทีท่ าหนงัสอืนี้และใหค้งมผีลบงัคบัต่อไปจนกว่าขา้พเจา้จะได้เพิกถอนโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคาร
และบรษิทัทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดอืน 

 

ขอแสดงความนบัถอื 
                                              

                                                                                                      
ลงช่ือ ………..……………………………………..……..……………………………เจ้าของบญัชี 

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

(ตามท่ีให้ใว้กบัธนาคาร) 
 

ส าหรบับริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ขอรบัรองว่าเป็นลายมอืชื่อผูข้อเปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ 

 
 

ลงชื่อ ………………………………………………….……………ผูร้บัมอบอ านาจ 
 

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

ส าหรบัธนาคาร 
เจา้หน้าทีธ่นาคารตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 

                          
 

ลงชื่อ ………………………………………………….……………ผูร้บัมอบอ านาจ 
 

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

 




