
มาตรฐานแบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา
1 ชุด ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)

2. แบบฟอร์มมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)

3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน จัดทำโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC)

4. แบบฟอร์ม W-9 จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)

5. แบบฟอร์ม W-8BEN จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)

Version 2.0



สถานภาพ Marital Status*

มือถือ Mobile*
คำนำหน้า Title*

สัญชาติ Nationality*วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (ฺA.D.)*
Name - Surname (English)*
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

ประเภทบัตร*
ID Type

วันที่ DateFundConnext

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any)

จำนวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส)
Number of children who is under 20 and not married

เพศ Gender*

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname

ประเภทบัตร
ID Type

บัตรประชาชน ID Card

โสด Single สมรส Married หย่า Divorced หม้าย Widowed

อีเมล์ E-mail

ชาย Male
นาย Mr.

คำนำหน้า Title

หญิง Female
นาง Mrs. นางสาว Miss

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (ฺA.D.)

อื่นๆ Other

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ No. -- --

-- --

--

--

--

--

--

-- --

-- --

--

--

--

--

--

--

--

--

บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issuing Country
บัตรตลอดชีพ Not Expired

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No.

บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID
ใบขับขี่ Driver License

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

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
เลขที่ No.

พาสปอร์ต Passport
ประเทศที่ออก Issuing Country

เลขที่ No.
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account

เด็กชาย / นาย Mr. เด็กหญิง / นางสาว Miss

* Required

Page 1

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

ประเภทบัตร
ID Type

บุตรคนที่ 2
Second Child

บัตรประชาชน ID Card บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
เลขที่ No.
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
คำนำหน้า Title

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (ฺA.D.)

เด็กชาย / นาย Mr. เด็กหญิง / นางสาว Miss

คำนำหน้า Title*
ชื่อ - นามสกุล Name - Surname*

บุตรคนที่ 1
First Child

ประเภทบัตร*
ID Type

นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other

เลขที่ No.

บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport ประเทศที่ออก Issuing Country
บัตรตลอดชีพ Not Expired

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No.

บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID
ใบขับขี่ Driver License

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

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

พาสปอร์ต Passport
ประเทศที่ออก Issuing Country

เลขที่ No.

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



ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ Residence Registration Address / Address in home country*

วันที่ DateFundConnext

โทรศัพท์ Telephone

--

2. ที่อยู่ Address

* Required

Page 2

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

ที่อยู่ที่ทำงาน Workplace Address*

บริษัท Company name
ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
ตามทะเบียนบ้าน
Same as Residence Registration Address

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

ตามที่ทำงาน
Same as Workplace Address

อาชีพ Occupation* ประเภทธุรกิจ Business Type*
เกษตรกร Agriculturist ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

นายหน้าจัดหางาน Recruitment Agency

กิจการครอบครัว Family Business โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
Domestic or International Money Transfer

พนักงานบริษัท Corporate Employee

พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

อาชีพอิสระ Self-Employed

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
University / School / Education Center

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

ข้าราชการ Government Employee
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

นักเรียน / นักศึกษา Student
อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate

แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse

ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

นักลงทุน Investor

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ครู / อาจารย์ Teacher
ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

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

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background



วันที่ DateFundConnext
ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

--

3. ข้อมูลเพิ่มเติม Background

* Required
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ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature
( )

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income*

< 15,000

เงินเดือน Salary
เงินออม Savings

ประกอบธุรกิจ Own Business

15,001 - 30,000

มรดก Inheritance

เงินเกษียณ Retirement Fund
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

100,001 - 500,000

30,001 - 50,000
500,001 - 1,000,000

50,001 - 100,000
> 1,000,000

การลงทุน Investment

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country*
ประเทศไทย Thailand

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

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฏหมายฟอกเงินหรือไม*่
Do you have any money laundering infringement record?

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม*่
Are you a politician or connected to any Political person?

ใช่ Yes ไม่ใช่ No

ใช่ Yes ไม่ใช่ No

ใช่ Yes ไม่ใช่ No

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม*่
Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions?

ผู้แนะนำลูกค้า Referral ผู้รับเปิดบัญชี Accepted By



วันที่ DateFundConnext --

4. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

* Required

Page 4

บัญชีนี้เปิดเพื่อตนเองเท่านั้น For your own account

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*
ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address

ตามที่อยู่ปัจจุบัน Same as Current Address ตามที่อยู่ที่ทำงาน Same as Workplace Address
ส่งทางอีเมล์ E-mail

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เพื่อการลงทุนระยะสั้น Short-term Investment
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits

เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
เพื่อการลงทุนระยะยาว Long-term Investment

Other (Please specify)
อื่นๆ (โปรดระบุ)

เพื่อเก็บออม For Savings

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type*
ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.

บัญชีเปิดชื่อ Segregate
บัญชีปิดชื่อ Omnibus

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

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription*

ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชี
ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

หมายเหตุ

Remark Bank Account for Unit Investment Subscription, Unit Investment Redemption and Paid Dividend
must be the same person as unitholder and account owner.

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature
( )



FundConnext

ข้อกำหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไขดังต่อไปน้ี
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through
FundConnext service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant
(“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัท
จัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบ
ทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and
relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies
in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents
(hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and
binding upon the Investor as if they are the original documents.

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็น
ครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูป
แบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป
ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูล
ปัจจุบันของผู้ลงทุน
The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the
customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there
be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form
acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method
as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond
in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset
Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.

3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่
ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์
ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent
for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset
Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or
the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management
Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the
Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor’s mutual fund account and/or to redeem the
investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by
the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening
application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of
the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company
specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจาก
บริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และ
ใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or
the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnext service provider, the Investor agrees that the
information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and
sent such order to the Asset Management Company and shall constitutes a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as
a reference to the transaction conducted by the Investor.

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

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

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

The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the
Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset
Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or
offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that
the Asset Management Company or the fund has to comply with:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the LTF or RMF investment as
the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual
responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough
knowledge and understanding in the investment in the mutual fund’s investment units and that:

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้
ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับ
ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี
หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้
ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company
may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE,
WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email
address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application
downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has
been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read.
In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any
notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or
address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice,
information or any other document sent from the Asset Management Company.

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้น
ตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA
Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้
ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น
สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the
fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the
original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ใน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันได้แก่
In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for
contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such
person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules,
conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:

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

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

(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุ
ประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the
analysis or consideration of the Investor’s objectives, financial status and investor’s need and

(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุน
ยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information,
the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor’s objectives, financial status and investor’s needs since such advice has been
made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms
that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and
the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;

(4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัท
จัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น
ประกันได้
For the Investor in RMF and LTF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the LTF or RMF investment
as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the
Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of RMF and LTF.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor,
any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred
to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called “Documents and Information”) to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this
mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and
consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all
the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management
Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัท
จัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม
เพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and
conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual
fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management
Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms
and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้ว
The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset
Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

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

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

ก. มากกว่า 55 ปี Over 55 years ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

Having financial freedom for retirement life
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
What is your main investment goal?

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด
มากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which
investment portfolio are you most willing to invest in?

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

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

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

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

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

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

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
ข. 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 years

ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

กำไร Profit

30%
20%
10%
0%

2.5%

-10%
-20%

ขาดทุน Loss

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

ข. 45 – 55 ปี 45 - 55 years ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment
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10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht.
What will you do?

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง

Worried and will change some investment into less risky assets
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา

Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุน
ล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ Not acceptable ข. ได้ Total risk is acceptable

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to overseas investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ Not acceptable ข. ได้ Total risk is acceptable

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment
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ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature
( )

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

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

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

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss,
how would you feel?
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

วันที่ Date --

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

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

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

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

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%



FundConnext

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points
ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be
selected.

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10
Total scores will be the summary of the Suitability Assessment No. 1 to 10.
สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน
Suitability Assessment No. 11 and 12 will not be calculated in the total scores.

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

Page 10

คะแนน

น้อยกว่า 15 Below 15 1

2

3

4

5

เสี่ยงต่ำ Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป Over 37 scores

ระดับ ประเภทนักลงทุน
Total Scores Level Investor Type of Risk

ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk

เสี่ยงต่ำ Low

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%

<20%

<20%

<10%

<30%

<40%

>60%

<10%

<5%

<10%

<20%

<30%

ตราสารหนี้ระยะสั้น

Short-Term Fixed
Income Funds

Deposits and
Fixed Income

Funds

Long-Term

เงินฝากและ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ตราสารหนี้ภาครัฐ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
Debenture

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation

ตราสารทุน
Equity Fund

การลงทุนทางเลือก*
Other Options

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

( )

( )

วันที่ Date --
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เอกสารประกอบส าหรบัการเปิดบญัชีซ้ือ ขาย และ/หรือ สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

รายการเอกสารประกอบส าหรบัการเปิดบญัชีซ้ือ ขาย และ/หรือ สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง) 
หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธิไม่ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนแก่ลูกค้าในทุกกรณี 

เจา้ของบญัช ี–บุคคลธรรมดา 
(   ) ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ/หนงัสอืเดนิทาง        (   ) ส าเนาทะเบยีนบา้น        
(   ) ส าเนาบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน และ/หรอื เอกสารแสดงฐานะการเงนิอืน่ๆ  (   ) 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 

                              ……../……../………                                                                                                                     ……../……../……… 
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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 การค้าหลกัทรพัย์ หรอืการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ให้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนั บสนุนการขาย รบัซื้อคนื และ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามกฎหมาย รวมทัง้การใหค้ าแนะน าการลงทนุ และการใหบ้รกิารดา้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรอืธรุกรรมอื่นใดทีเ่กีย่วข้อง คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจงึตกลงท าสญัญา
โดยมขีอ้ตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอยีด ดงันี้ 
ข้อ 1. เวน้แต่จะระบุไวโ้ดยชดัแจง้ในสญัญานี้ ถอ้ยค าดงัทีป่รากฏใหม้คีวามหมายดงันี้ 
“หน่วยลงทุน” หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่อกโดยกองทนุรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535   และใหห้มายรวมถงึ ตราสารทุน ตราสารหนี้ 
หลกัทรพัยใ์นตลาดเงนิ หรอื สนิคา้อื่นใดตามทีก่องทนุรวม และ/หรอื ส านกังานก าหนดขึน้ในภายหน้าดว้ย 
“กองทุนรวม” หมายถงึ โครงการลงทนุโดยน าเงนิของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุรวมกนัและบรหิารจดัการโดยบรษิทัจดัการเพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนใหก้ับกองทนุ 
“บริษทัจดัการ” หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ทีท่ าสญัญาหรอืมขีอ้ตกลงกบับรษิทัใหเ้ป็นตวัแทนผูส้นับสนุนการขาย รบัซื้อคนื สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
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 ี(ประเทศไทย) 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 ลู กค้า 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 าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อขาย 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 าเงนิมาช าระหนี้ทัง้ปวงที่
ลูกคา้ยงัคา้งช าระแก่บรษิทัโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

(5) ลูกคา้ยนิยอมใหถ้อืว่าหน่วยลงทนุทัง้หมดของลูกคา้เป็นประกนัการช 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 ทรัพย์สินอื่นใดของลูกค้า 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 และในกรณีทีลู่กคา้ไมม่ธีรุกรรมในลกัษณะ
ดงักล่าวตดิต่อกนัเกนิ 6(หก) เดอืนขึน้ไป บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะจดัส่งรายงานแสดงทรพัยส์นิใหแ้ก่ลูกคา้เป็นราย 6(หก) เดอืนแทน 

(6) ลูกค้าตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามระเบียบและวธิีการของบรษิัทเกี่ยวกบัการฝาก ถอนทรพัย์สนิของลูกค้าจากบรษิทั หรอืดูแลและรกัษาทรพัย์สนิของลูกค้าตลอดจน
ค่าธรรมเนียมในการดูแลและรกัษาทรพัยส์นิของลูกคา้ทีไ่ดม้อียู่ก่อน หรอืในขณะทีไ่ดท้ าสญัญาฉบบันี้ โดยการเบกิถอนทรพัยส์นิของลูกคา้แต่ละครัง้ ลูกค้าจะต้อง
แจง้ต่อบรษิทัเป็นหนงัสอืหรอืด าเนินการตามวธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัก าหนด รวมทัง้การลงนาม โดยสามารถถอนได้ไม่เกนิจ านวนทรพัย์สนิทีม่อียู่จริ งหลงัหกั
ภาระหนี้สนิต่างๆ ของลูกคา้แลว้ อนึ่งกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงระเบยีบและวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบตามวิธกีารทีบ่รษิทัก 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 ตามสญัญานี้เพื่อใหส้อดคล้องและเ ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศตามที่
บรษิทัเหน็สมควร เมื่อบรษิทัด าเนินการแจง้เป็นหนงัสอืใหลู้กคา้รบัทราบ หรอืประกาศผา่นเวบ็ไซด ์ลูกคา้ตกลงยนิยอมผกูพนัทีจ่ะปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดัโดยไม่จ า เป็นต้องได้รบัความ
ยนิยอมจากลูกคา้ 
ข้อ 12.    ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัโอน สทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิ ผลประโยชน์ ทรพัยส์นิ หลกัประกนั ทีไ่ดใ้หไ้ว้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนภายใต้สญัญานี้ใหแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคล
อื่นใดกไ็ด ้ทัง้นี้ บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นหนงัสอื 
ข้อ 13.    การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บนัทกึ เอกสาร รวมทัง้ประกาศภายใต้สัญญานี้ หากบริษัทจดัส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไป รษณีย์ ส่งไปตามที่อยู่จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสท์ีลู่กคา้แจง้ไว ้หรอืการปิดประกาศไว้ ณ ทีท่ าการบรษิทั หรอืประกาศทางหนังสอืพมิพ์ หรอืการแจง้ด้วยวธิอีื่นใดใหแ้ก่ ลูกค้าทราบแล้ว  โดยไม่ค านึงถงึว่าลูกค้าจะได้รบั 
หรอืรบัทราบหรอืไม ่หรอืมผีูอ้ ื่นรบัไวแ้ทนกต็าม ใหถ้อืว่าเป็นการบอกกล่าว การแจง้ การส่ง ประกาศใหแ้ก่ลูกคา้โดยชอบแล้ว ในกรณีทีลู่กค้าเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ สถานทีต่ดิต่อ หมายเลข
โทรศพัท ์ทีอ่ยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอืทนัที 
ข้อ 14.    ลูกคา้ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูทัง้หมดหรอืบางส่วนเกีย่วกบัลูกคา้ภายใตส้ญัญานี้ หรอืธรุกรรมอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการประกอบธรุกจิหลกัทรพัยซ์ึง่บรษิทัได้เกบ็รกัษาไว้ทุก
รปูแบบ รวมทัง้ตกลงยนิยอมใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น เพื่อการก ากบัรวมกลุ่มของบรษิทัภายในกลุ่มนิตบิุคคลเดยีวกนั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยของบรษิัทใหญ่ หรอืบรษิทัรว่ม หรอืการ
ก ากบัดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ของตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงาน ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หน่วยงานทีก่ ากบัดูแล หรอืหน่วยงาน
ราชการ 
 

ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัตรวจสอบขอ้มลูความน่าเชื่อถอื ฐานะการเงนิ และประวตักิารช าระหนี้ของลูกคา้จากบุคคลอื่นใด และยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใดทีม่ขีอ้มลูดงักล่าวของ
ลูกคา้ เปิดเผยใหบ้รษิทัทราบดว้ย  อกีทัง้ยนิยอมใหบ้รษิทัเกบ็รกัษาขอ้มลูไมว่่าจะรบัเป็นลูกคา้หรอืไม ่และไมว่่าบรษิทัจะเป็นผูเ้กบ็เอง หรอืส่งขอ้มลูไปเกบ็ไว้ทีศู่นย์ขอ้มูลเครดติ รวมทัง้
ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 
ลูกคา้ขอรบัรองว่ารายละเอยีดขา้งตน้เป็นความจรงิถกูตอ้ง และครบถว้นทกุประการ และมไิดเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุเพื่อบคุคลอื่น 
 
สญัญาฉบบันี้ ลกูคา้ไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้และเหน็ว่าถกูตอ้งตามเจตนาทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี ไวต้่อ

หน้าพยาน 
  

                    
 

                                                                                           

ลงช่ือ…………………………………………………………………………………..ลูกค้า 
“ลูกค้าตกลงให้ใช้ลายมือช่ือดงักล่าวข้างต้นเป็นตวัอย่างลายมือช่ือส าหรบัการท าธรุกรรมกบับริษทั” 

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

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 าหนดโดยหากเงนิทีไ่ด้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอทีจ่ะช าระคืนใหแ้ก่บรษิทัตามจ านวนดงักล่าว 
ลูกคา้จะตอ้งช าระเงนิในส่วนนัน้คนืใหแ้กบ่รษิทัพรอ้มดว้ยคา่ปรบั(ถา้ม)ีโดยทนัทแีละใหถ้อืว่าเอกสารหรอืหลกัฐานใดๆ ซึง่รวมถงึหนงัสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ
ทีลู่กคา้ไดร้บัอนัเนื่องมาจากการขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นอนัยกเลกิไปโดยทนัที 

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 รวมทัง้ลูกค้ายิน ยอมช 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 าหน้าที่ขาย 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 พนกังานและลูกจา้งของบรษิทัทนัททีีไ่ดร้บัแจง้จากบรษิทัทกุประการ 



6 | F M 3 0 5 _ F U T 2 0 1 9  

 

 
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 าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนนายหน้าเพื่ อซื้อ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทุน
นอกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื หลกัเกณฑ์เงื่อนไขและวธิกีารในการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนับสนุนการขาย และ/หรอื รบัซื้อคนื หน่วยลงทุน รวมทัง้มสีทิธเิรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามทีบ่รษิทัเหน็สมควร โดยบรษิทัตกลงแจง้ใหลู้กคา้ทราบและลูกค้าตกลงผูกพนัทีจ่ะปฏบิตัติามทีบ่รษิทัแก้ไข
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยเครง่ครดัทกุประการ 
 

เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ ลูกคา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
                    

                                                                                           

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

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

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

                                                                                 (..................................................................................................................) 
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การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมลูลกูค้า 

 

บนัทกึข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมลูของลกูค้า 
 

บนัทกึข้อตกลงฉบบันีก้ าหนดสทิธิและทางเลือกของลกูค้าท่ีจะด าเนินการเก่ียวกบัข้อมลูของลกูค้าซึง่รวบรวมโดย  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  (“CGS-CIMB”) 
ขึน้อยู่กบัว่าลกูค้าจะให้ข้อมลูสว่นบคุคลกบั CGS-CIMB หรือไม่ อย่างไรก็ตามการไม่ให้ข้อมลูบางอย่างอาจมีผลท าให้ CGS-CIMB หรือ บริษัทร่วมของ CGS-CIMB     ไม่สามารถเปิดบญัชี 
หรือคงสถานะของบญัชี หรือสร้าง จดัให้ หรือคงไว้ซึง่บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ หรือบริการอ่ืน หรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอ่ืนได้ ทัง้นี ้การให้ข้อมูลกับ CGS-CIMB 
ลกูค้าตกลงให้ความเหน็ชอบตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ดงันี ้

1. เพ่ือด าเนินการ จดัการ และ/หรือ จดัการความสมัพนัธ์ และ/หรือ บญัชีของลกูค้ากับ CGS-CIMB และเพ่ือจดับริการหรือสินค้าของ CGS-CIMB ให้แก่ลกูค้า CGS-CIMB มีความ
จ าเป็นต้องรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลกูค้า หรือข้อมูลเก่ียวกับลกูค้าซึ่ งรวมถึงธุรกรรมของลกูค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเก่ียวกับบญัชี/
บริการท่ีจดัให้เพ่ือความสะดวกแก่ลกูค้า  (รวมเรียกว่า “ข้อมลูสว่นบคุคล”) 

2. ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าจะถกูรวบรวม น ามาใช้  เปิดเผย และ/หรือ ด าเนินการโดย CGS-CIMB อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ประมวลผลค าขอของลกูค้า และแบบค าขอเปิดบญัชี บริการและสนิค้าโดย CGS-CIMB 
2.2 จดับริการหรือสนิค้าของ CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจของ CGS-CIMB ให้แก่ลกูค้า 
2.3 บริหาร และ/หรือ จดัการความสมัพนัธ์ของลกูค้า และ/หรือบญัชี ท่ีมีกบั CGS-CIMB 
2.4 ด าเนินการตามท่ีลกูค้าสัง่การ หรือปฏิบตัติามค าขอของลกูค้า 
2.5 ด าเนินการด้วยความระมดัระวงั หรือกลัน่กรอง (รวมถึงตรวจสอบความเป็นมา) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหลกัเกณฑ์ของทางการ หรือขัน้ตอนในการบริหารความเสี่ยง 

(รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอาชญากรรมทางการเงิน การรู้จกัตวัตนของลกูค้า การป้องกันการฟอกเงิน หรือการให้การสนบัสนนุการเงินแก่ผู้ ก่อการร้าย 
หรือการป้องกนัการให้สนิบน) ซึง่อาจถกูก าหนดโดยกฎหมาย หรือโดย CGS-CIMB 

2.6 จดัการเร่ืองใดๆ  เก่ียวกบับริการ และ/หรือสนิค้า ท่ีลกูค้ามีสทิธิได้รับภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า (รวมถึงการพิมพ์ และการส่งจดหมาย 
ใบแจ้งยอด ใบเรียกเก็บหนี ้เอกสารยืนยนั ค าแนะน า ข้อมลู รายงาน หรือประกาศตา่งๆ ให้แก่ลกูค้า  ซึง่อาจเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลสว่นบคุคลบางอย่างของลกูค้า) 

2.7 การเรียกคืนเงินจ านวนใดๆ และทัง้หมดท่ีค้างช าระตอ่ CGS-CIMB 
2.8 การตรวจสอบและอนมุตับิญัชี และการตรวจสอบและประเมินความน่าเช่ือถือ การตรวจสอบท่ีเก่ียวข้อง การประเมินอย่างตอ่เน่ือง และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางการ

เงินอย่างตอ่เน่ืองและการด ารงอยู่ 
2.9 การป้องกัน  การตรวจจบั และการสืบสวนการฉ้อโกง การประพฤติผิด การปฎิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัติท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเก่ียวกับแบบค าขอของลูกค้า หรือ 

ประเดน็อ่ืนใดท่ีเก่ียวกบับญัชีของลกูค้า และไม่ว่าจะมีข้อสงสยัใดๆ ตามท่ีระบขุ้างต้นหรือไม่ก็ตาม 
2.10 การจัดการโครงสร้างพืน้ฐานและการด าเนินธุรกิจของ CGS-CIMB การปฎิบัติตามนโยบายและขัน้ตอนท่ีกฎหมาย หรือ CGS-CIMB ก าหนด รวมถึงท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบ การเงินและบญัชี การเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมลู และเว็บไซต์  การฝึกอบรม การทดสอบ ความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ และบนัทกึ  เอกสาร 
และการพิมพ์ 

2.11 การปฏิบตัติามกฎหมายในการจดัการ และบริหารความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั CGS-CIMB และ/หรือ 
2.12 ถ้าลกูค้าให้ความยินยอมในแบบค าขอ  เอกสารเปิดบญัชี และ/หรือวิธีการอ่ืนใดในการให้ความยินยอม  เพ่ือให้ข้อมลูการตลาดเก่ียวกับบริการหรือสินค้าทางการเงินหรือการ

ลงทนุซึง่เสนอโดย CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของ CGS-CIMB (ไม่ว่าข้อมูลใดๆ) ซึง่ CGS-CIMB คิดว่าเป็นผลประโยชน์ หรือส่วน
ได้เสียของลกูค้าผ่านการให้ความยินยอมของลกูค้า 

 (รวมเรียกว่า “วตัถปุระสงค์”)  
3. ในการด าเนินการเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายข้อ CGS-CIMB อาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าตอ่บุคคลท่ีสามบางราย ไม่ว่าจะอยู่

ในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ โดยที่บคุคลท่ีสามนัน้จะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้นข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อ ในการนี ้ลกูค้ารับทราบและ  ตกลง
ว่าข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าอาจถกูเปิดเผยโดย CGS-CIMB ให้แก่บคุคลท่ีสามตามท่ีจะได้ระบตุอ่ไป (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ) เพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้นข้อใดข้อ
หนึง่หรือหลายข้อ และเพ่ือให้บคุคลท่ีสามนัน้ใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าในการด าเนินการตอ่เน่ืองเพ่ือวตัถปุระสงค์ข้างต้นข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อ 
“บคุคลท่ีสาม” หมายถึง 
3.1 ตวัแทน ผู้ตรวจสอบ ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ รับเหมา หรือบคุคลท่ีสามท่ีเป็นผู้ให้บริการด้านการด าเนินการ การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การช าระราคา การ

สง่มอบหลกัทรัพย์ หรือบริการอ่ืนใดแก่ CGS-CIMB ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
3.2 บคุคลใดๆ ซึง่ CGS-CIMB หรือ บริษัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB อยู่ภายใต้ข้อก าหนด หรือภายใต้กฎหมายให้ต้องเปิดเผยข้อมลู 
3.3 หน่วยงานอ้างอิงเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานจดัเก็บหนีใ้นกรณีท่ีมีการผิดนดัช าระหนี ้
3.4 บริษัทร่วมของ CGS-CIMB 
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การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมลูลกูค้า 

 

บนัทกึข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมลูของลกูค้า (ตอ่) 
 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ได้ก าหนดความหมายของค าตา่งๆ ดงันี ้
(ก) “บริษัทร่วม” ของบริษัท หมายถึง บริษัทหรือนิตบิคุคลใดๆ ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยของบริษัทท่ีถือหุ้น  ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมผ่านตวักลางหนึง่รายหรือหลายราย ควบคมุหรือถกูควบคมุ หรืออยู่ภายใต้การควบคมุร่วมกนักบับริษัทร่วมนัน้  
       ส าหรับวตัถปุระสงค์ของค านิยามนี ้ ค าว่า “ควบคมุ” (รวมถึง การควบคมุ การถกูควบคมุ และการถกูควบคมุร่วมกนั) หมายถึง เป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิในสทิธิออกเสียงข้าง

มากของบริษัทหรือนิตบิคุคล 
(ข) “CGI Group” หมายถึง China Galaxy International  Financial Holdings Limited และบริษัทร่วม 
(ค) “บริษัทร่วมของ CGS-CIMB” หมายถึง (1) บริษัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB (2) นิตบิคุคลใดๆ ท่ี CGS-CIMB หรือ สมาชิกใดของ CGI Group หรือ CIMB Group เป็น

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิหรือมีอ านาจควบคมุไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัง้แตร้่อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสว่นผู้ ถือหุ้นของนิติบุคคลนัน้ (3) สมาชิกใดๆ ของ CGI Group 
(4) สมาชิกใดๆ ของ CIMB Group 

(ง) “CIMB Group” หมายถึง  CIMB Group Sdn. Bhd. และบริษัทร่วม 

4. ถ้าลกูค้าไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า เพ่ือวตัถุประสงค์ใดๆ ท่ีระบุข้างต้น ลกูค้าสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมเม่ือใดก็ได้โดยท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง CGS-CIMB  อย่างไรก็ตามขึน้อยู่กับสถานการณ์ และลกัษณะ หรือขอบเขตของการเพิกถอนของลูกค้า การเพิกถอนการให้ความยินยอมของลกูค้า 
อาจจะสง่ผลให้ CGS-CIMB ไม่สามารถจดัหาบริการหรือสนิค้าให้แก่ลกูค้า ซึง่อาจสง่ผลให้ความสมัพนัธ์ของลกูค้า และ/หรือบญัชีท่ีมีกับ CGS-CIMB สิน้สดุลง หรือมีผลกระทบ
อ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ทางกฎหมายของลกูค้ากบั CGS-CIMB  

5. ลกูค้าตกลงว่า การเปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดย CGS-CIMB ซึง่ต้องได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้าตามกฎหมายนัน้ การท่ีลกูค้าลงนามในแบบค าขอ เอกสารการ
เปิดบญัชี แบบฟอร์มการให้ข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือ วิธีการอ่ืนใดในการแสดงถึงการให้ความยินยอม การอนญุาตในลกัษณะเดียวกันแบบอ่ืนท่ีเป็นไปตามกฎหมายจะทดแทน
และถือว่าเพียงพอในการแสดงว่าเป็นการอนญุาตท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เปิดเผยข้อมลูได้  

6. สทิธิของ CGS-CIMB ตามข้อนีถื้อเป็นสว่นเพิ่ม และไม่กระทบตอ่สทิธิอ่ืนๆ ของ CGS-CIMB ในการเปิดเผยข้อมลูท่ีสามารถกระท าได้ตามข้อก าหนดทางกฎหมายอ่ืนๆ และไม่มีสิง่
ใดในท่ีนีจ้ะถกูตีความว่าเป็นการจ ากดัสทิธิอ่ืนๆ  

ถ้า ณ เวลาใดๆ หลงัจากท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ CGS-CIMB ลกูค้าไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือใช้ในการตลาดทางตรงตามท่ีระบุ
ข้างต้น ลกูค้าอาจจะเพิกถอนโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้ CGS-CIMB ลว่งหน้าอย่างน้อยหนึง่เดือน 
บนัทกึข้อตกลงฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ีมีการลงนามในแบบค าขอหรือการเปิดบญัชีได้รับอนมุตัโิดย CGS-CIMB และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้า 
 

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

                                                                           
 

ลงช่ือ...............................................................................................................................................................ลกูค้า 
 

(.............................................................................................................................................................)                             
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คู่มือผู้ลงทนุ 

 

สิทธิของผูล้งทุน 
 

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

รบัคนืหน่วยลงทนุ 
3. เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทีไ่ด้รบัการแนะน าใหซ้ื้อ พรอ้มทัง้ค าเตอืนและค าอธบิ ายเกี่ยวกบัความเสี่ยงของการ

ลงทนุในกองทนุรวม (เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการลงทนุประเภทอื่น) 
4. เพื่ อให้ได้ร ับทราบข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนร วม 

ในปจัจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการด าเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทัง้นี้  เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผูล้งทนุ 

5. เนื่ องจากบริษัทสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไ ม่เท่ากัน  
ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบอตัราค่าธรรมเนียม หรอืผลตอบแทนทีบ่รษิทัไดร้บัเพื่อดูเปรยีบเทยีบกนัได้ 

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

หน่วยลงทนุได ้ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว้ 
 

การยื่นข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม 
 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยื่นขอ้รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ่งได ้ดงัต่อไปนี้ 
1.  บุคคลทีเ่ป็นตวัแทน (บรษิทั)  
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเดน็อื่นใดทีเ่กี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรอ้ง เรยีนได้โดยวาจา หรอืยื่นเป็น

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

 

2. บรษิทัจดัการ 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรี ยนได ้

โดยวาจา หรอืยื่นเรื่องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ หากทา่นรอ้งเรยีนโดยวาจา ทา่นสามารถใหบ้รษิทัจดัการ บนัทกึขอ้รอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 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) วนันบัแต่วนัทีม่ขีอ้ยุติ 
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ผลติภณัฑ์การลงทนุท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน (ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ลงทนุประเภทอ่ืนตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (ในท่ีนีร้วมเรียกว่าผู้ลงทุนท่ี
มิใช่รายย่อย หรือ Accredited Investors: AI) ซึง่ผู้ลงทนุกลุ่มดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการลงทนุและยอมรับความเสี่ยงได้สงู อย่างไรก็ตามผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจถึงลกัษณะ
ทัว่ไป เง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน และความเสี่ยงของผลติภณัฑ์การลงทนุท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ  
ลกูค้าทกุรายท่ีประสงค์จะลงทนุในผลติภณัฑ์การลงทนุท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน โปรดให้ข้อมูลและตอบค าถามตามแบบสอบถามดงัต่อไปนีด้้วยตนเอง อย่างถูกต้องครบถ้วน ตาม
ความเป็นจริง เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงท่ีผู้ลงทนุยอมรับได้ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์และความถูกต้องในการน าเสนอบริการของบริษัท รวมทัง้การให้ค าแนะน าในการ
ลงทนุแก่ทา่น   
คณุ 

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 

สตผิู้ลงทนุท่ีมใิช่รายย่อย ) 
 คะแนน 

1. คณุสมบตัด้ิานการศกึษาของทา่น คือ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ  โดยให้น าข้อท่ีคะแนนสงูสดุไปใช้คดิคะแนน) 
      ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 
      ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป ในคณะหรือสาขาวิชาท่ีไม่เก่ียวกับการเงินการลงทนุ เช่น กฎหมาย, นิเทศศาสตร์, ศกึษาศาสตร์, แพทยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, 

มนษุยศาสตร์, ศลิปะศาสตร์ เป็นต้น 

      ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป ในคณะหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัการเงินการลงทนุ เช่น การบญัชี, ตลาดทนุ, บริหารธุรกิจ วิศวกรรมทางการเงิน, คอมพิวเตอร์ประยุกต์
เพ่ือการจดัการทางการเงิน, คณิตศาสตร์ประกนัภยั, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น 

     มีคณุสมบตัติามข้อ  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. ทา่นมีประสบการณ์การท างาน หรือลกัษณะธุรกิจ เก่ียวกบัการบริหารจดัการ การขาย การพฒันา การวเิคราะห์ หรือเป็นวิทยากรในหลกัสตูรเก่ียวกบัผลติภณัฑ์การ
ลงทนุ อาท ิหุ้น หุ้นกู้  หน่วยลงทนุ ตัว๋เงิน ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล หรือ การประกนัภยั, การบริหารความเสี่ยงทางการเงินการบญัชี, หรือการคลงั หรือไม ่

          ไม่มีประสบการณ์การท างาน   ตามท่ีกลา่วข้างต้น                                 มีประสบการณ์การท างาน  ตามท่ีกลา่วข้างต้น น้อยกวา่ 1 ปี 
    มีประสบการณ์การท างานตามท่ีกลา่วข้างต้น  1–3 ปี                              มีประสบการณ์การท างาน ตามท่ีกลา่วข้างต้น มากกวา่ 3 ปีขึน้ไป 

 

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

 

4.   ทา่นตดิตามข่าวเศรษฐกิจ หรือ ขา่วสารของตลาดเงิน/ตลาดทนุในประเทศ ตลาดเงิน/ตลาดทนุตา่งประเทศ สนิค้าโภคภณัฑ์  หรือไม่ 
    ไม่ได้ตดิตามข่าว                                            ตดิตามขา่วนานๆ ครัง้ เม่ือบคุคลอ่ืนเตรียมให้เทา่นัน้ 

           ตดิตามข่าว 2-4 ครัง้ ตอ่สปัดาห์                          ตดิตามข่าวอย่างตอ่เน่ืองทกุวนั 

 

5.   ปัจจยัใดท่ีทา่นให้ความส าคญัส าหรับการตดัสนิใจลงทนุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยให้น าข้อท่ีคะแนนสงูสดุไปใช้คดิคะแนน) 

           มีการคุ้มครองเงินต้น หรืออ้างอิงตามค าแนะน าของผู้แนะน าการลงทนุ ญาต ิหรือของบคุคลอ่ืน               

           สภาพคลอ่งในการซือ้ขายตราสาร/ หน่วยลงทนุ                      

           โอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินฝาก หรือระยะเวลาท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการลงทนุ           

           ความเสี่ยงอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ หรือลงทนุเพ่ือการกระจายพอร์ตการลงทนุอย่างเหมาะสม  

 

 

แบบประเมินความเหมาะสมส าหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน 



11 | F M 3 0 5 _ F U T 2 0 1 9  

 

  

 คะแนน 

6.   ปัจจบุนั การลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน หรือสนิทรัพย์ทางเลือก เช่น อสงัหาริมทรัพย์ ทองค า ฯ คดิเป็นสดัสว่นเทา่ไรเม่ือเทียบกบัเงินลงทนุทัง้หมด 
          < 10% 
          10-30% 
          30-60% 
          มากกว่า 60% 

 

7.   ทา่นสามารถจดัสรรเงินมาลงทนุในผลติภณัฑ์ ที่มีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน เป็นระยะเวลานานเทา่ใด โดยที่แน่ใจว่าไม่ต้องใช้เงินนัน้  
          น้อยกว่า 1 ปี 
          1 – 3 ปี 
          3 – 7 ปี 
          มากกว่า 7 ปี 

    

8.   ทา่นจ าเป็นต้องน าผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทนุนีม้าเป็นคา่ใช้จ่ายประจ าหรือไม่ 
          จ าเป็นมากท่ีสดุ 
          จ าเป็นมาก 
          จ าเป็นบ้าง 
          ไม่จ าเป็นเลย 

 

9.   วตัถปุระสงค์ของเงินท่ีจดัสรรมาลงทนุในผลติภณัฑ์นี ้ข้อใดตรงกบัทา่นมากท่ีสดุ 
        เงินต้นส าหรับการลงทนุต้องปลอดภยั แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต ่ากว่าอตัราเงินเฟ้อ  
        รับความเสี่ยงในการสญูเสยีเงินต้นได้บ้าง เพ่ือคงระดบัอตัราผลตอบแทน      
        เน้นสร้างผลตอบแทนให้สงูกว่าระดบัเงินเฟ้อในระดบัหนึง่ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ 
        ต้องการให้ผลตอบแทนสงูกว่าระดบัเงินเฟ้อมากท่ีสดุ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เตม็ท่ี 

 

10. การลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงู แตก็่มีความเสี่ยงท่ีอาจได้รับคืนเงินต้นไม่เตม็จ านวน หรือขาดทนุ หรือได้รับ  
      การสง่มอบเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิงแทนเงินต้นและราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ต ่ากว่าเงินต้นอย่างมีนยัยะส าคญั ทา่นรับความเสี่ยงจากการลงทนุได้ในระดบัใด  
        น้อยท่ีสดุ โดยต้องการเน้นการลงทนุท่ีสร้างกระแสรายได้ประจ า และให้ความปลอดภยัสงูสดุในการลงทนุสงูสดุ  
        รับได้ในระดบัหนึง่ สามารถรับความเสี่ยงในการ ขาดทนุจากการลงทนุได้บ้าง เพ่ือเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ในระยะยาว 
        ปานกลาง สามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าในระยะยาว 
        มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สงูสดุเพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสงูสดุในระยะยาว 

 

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

รวมคะแนนจากแบบสอบถาม (นบัคะแนนเฉพาะข้อ 1-10)  
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ทา่นมีข้อจ ากดัตอ่การพิจารณาการลงทนุ ดงัตอ่ไปนีห้รือไม่ (ค าถามข้อนีไ้ม่นบัรวมเป็นคะแนน) 
      ด้านการอ่าน การได้ยิน การมองเหน็ หรือการท าความเข้าใจในเอกสารประกอบการท าธุรกรรม หรือ เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลติภณัฑ์  

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

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

ค าชีแ้จง :  
1. ผู้แนะน าการลงทนุ หรือผู้แนะน าลกูค้าหลกัทรัพย์ท่ีตดิตอ่ลกูค้าโดยตรง ต้องระบเุหตผุลและความเหมาะสมของการน าเสนอผลติภณัฑ์การลงทนุให้แก่ลกูค้าทกุครัง้ 
2. ส าหรับลกูค้าท่ีได้คะแนน น้อยกว่า 30 คะแนน หรือ ลกูค้าเปราะบาง ผู้จดัการ/ หวัหน้าทีมหวัหน้าสว่น/ ผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน/ ผู้อ านวยการ   
   ขึน้ไป ต้องระบเุหตผุลสนบัสนนุเพิ่มเตมิและความเหมาะสมของการน าเสนอผลติภณัฑ์การลงทนุให้แก่ลกูค้ากลุม่ดงักลา่วทกุครัง้  
 

ชื่อลกูค้าผู้ท าแบบประเมิน...........................................................................................................วนัท่ี.................................................................... 
ลกูค้าลงนามรับทราบแบบประเมินความเหมาะสมส าหรับการลงทนุในผลิตภณัฑ์ที่มีความเสี่ยงสงูหรือซบัซ้อน                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          
                              ลงช่ือ...........................................................................................................................................................ลกูค้า  

                                           (..........................................................................................................................................................) 
ส าหรับผู้แนะน าการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้แนะน าการลงทนุ ผู้จดัการ/หวัหน้าทีม 
 

ความเหน็.................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 

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

       (..........................................................................................................................) 
Trader ID. ......................รหสัพนกังาน............... สาขา/ทีม.......................................  
 

 

ความเหน็.................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

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

       (..........................................................................................................................) 
Trader ID. ......................รหสัพนกังาน............... สาขา/ทีม.......................................  
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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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หนังสือมอบอ านาจ  

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

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

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

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

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

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 สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ รบัเชค็ค่าขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน การรบัเงนิปนัผล/ดอกเบี้ย หรอืรบัสทิธอิื่นใดทีเ่กดิจากหน่วยลงทุน รบัเชค็จากการ

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

ของขา้พเจา้ทีม่อียู่กบัธนาคาร โดยการแจง้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัก าหนดรวมถงึวธิกีารอื่นใดทีข่า้พเจา้ไดข้อใชบ้รกิารกบับรษิทั 
การใดๆ ทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าไปภายใตข้อบอ านาจแหง่หนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี้ใหถ้อืว่าผกูพนัขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบและให้ถอืเสมอืนหนึ่งว่าขา้พเจา้ได้

กระท าการดว้ยตนเองทกุประการ จนกว่าจะมหีนงัสอืแจง้ยกเลกิ เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ขา้พเจา้จงึได้ลงลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราส าคญั(ถา้ม)ี ไวต้่อหน้าพยาน 
 

                                   ประทบัของนิติบคุคล                    

 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 าส่งเงนิดังกล่าวโอนเขา้บญัชขีองบรษิทั 

 

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 และในการหกับญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้พเจา้ไม่ประสงค์จะให้
ธนาคารแจ้งการหกับญัชแีต่อย่างใดเนื่องจากขา้พเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรอื รายการเดินบญัชขีองธนาคา ร 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 ........................................................................................... 

 



Checklist Client’s Information for FATCA   
 
 
เลขทีบ่ญัช/ีAccount No………….................ผูแ้นะน ำกำรลงทนุ/Investor Consultant. ……………………………สำขำ/Branch ……………………… 

ผูเ้ปิดบญัช ี ชื่อ-นำมสกลุ …………………………………………………………………………………….…………………..……………..………………… 

No. ประเดน็พิจารณา ไม่ใช่ ใช่ 
1 เกดิทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืเขตดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 

□ □ 

2 มสีญัชำตอิเมรกินั หรอื เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอื เขตดนิแดนที่
เป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

□ □ ใหลู้กคำ้กรอกForm W 9  

 
3 ถอืบตัรประจ ำตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถำวรอย่ำงถกูกฎหมำยในประเทศสหรฐัอเมรกิำ (กรนี

กำรด์) 
□ □ ใหลู้กคำ้กรอกForm W 9 

 
4 มสีถำนะเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใน 

Substantial Physical Presences Test 
□ □ ใหลู้กคำ้กรอกForm W 9 

 
5 มคี ำสัง่ใหโ้อนเงนิไปยงับญัชใีนประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 

□ □ 

6 มตีวัแทน หรอื มผีูร้บัมอบอ ำนำจทีอ่ยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 

□ □ 

7 เคยเปิดบญัชกีบัสถำบนักำรเงนิอื่นและเคยถกูระบวุ่ำเป็นบุคคลอเมรกินั 

 

□ □ 

8 ทีอ่ยู่อำศยัในปจัจบุนัตำมทีร่ะบุใน Application อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืเขต
ดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

□ □ 

9 ทีอ่ยู่ในกำรจดัสง่เอกสำรตำมทีร่ะบุใน Application อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอื
เขตดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

□ □ 

10 สถำนทีท่ ำงำนตำมทีร่ะบุใน Application อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืเขตดนิแดน
ทีเ่ป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

□ □ 

11 เบอรโ์ทรศพัทเ์ป็นรหสัของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืเขตดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ เชน่  ขึน้ตน้ดว้ย 1 

□ □ 

Note :    1.  ถา้ขอ้ 2 – 4 ระบุวา่ใช ่ โปรดใหล้กูคา้กรอกแบบฟอรม์ W 9 
2.  ถา้ขอ้ 1  และ 5 – 11 ระบุวา่ใช ่ โปรดใหลู้กคา้กรอกขอ้มลูดา้นลา่งและกรอกแบบฟอรม์ W 8 BEN 
 
 

                                                                                                                   .............................................................................. 
ผูแ้นะน ำกำรลงทนุ 
......../............/........ 

 
เฉพาะกรณีข้อ 1  และ/หรือ 5 – 11 ระบวุ่าใช่  ซึง่แสดงถงึควำมสมัพนัธห์รอืควำมเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิำ  ขอใหลู้กคำ้โปรดชีแ้จงวำ่ท ำไม
ทำ่นจงึระบวุ่ำทำ่นไมเ่ขำ้ขำ่ยขอ้ 2-4 พรอ้มแนบเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งประกอบ  และกรอกแบบฟอรม์ W 8 BEN 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นควำมจรงิ ถูกตอ้ง ครบถว้น  
                                                                                                             

......................................................................... 
      ลูกคำ้ 

......../............/........ 
                                                                                                      

INDIVIDUAL 



 
วนัที่…………………………………………………………... 
ส าหรบัผูแ้นะน าการลงทุน (KYC/CDD Check List for IC) 

 

ช่ือลกูคา้.........................................................................................................เลขทีบ่ญัช.ี........................................................อาชพี/ประเภทกจิการ................................................................... 
หมายเลขโทรศพัทท์ี่ตดิต่อ.................................IC Name………………………….………………..Code……………………Ext……………… □ HQ  □ Branch……………………………… 
ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถำม                                                                                                                                                                        (โปรดท าเครื่องหมาย     ใน □) 
1. กำรลงนำมของลูกค้ำ 
(เฉพำะบุคคลธรรมดำ) 

1.1 ลกูคา้ไดแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ พรอ้มลงนามในค าขอเปิดบญัชแีละในสญัญา (ถา้ม)ี ต่อหน้าทา่นหรอืบุคคลอืน่ที่
ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัใชห่รอืไม่ 

1.2 กรณขีอ้ 1.1 ตอบไมใ่ช่ ลกูคา้เขา้ขา่ยต่อไปนี้ 
□ ลกูคา้อาศยัอยู่ต่างประเทศ และวงเงนิรวมในการท าธุรกรรมต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท 
□ วงเงนิรวมทกุบญัชใีนการท าธุรกรรมของลกูคา้ต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท 
□ ลกูคา้มชีือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไป ในแวดวง............................................................................................................ 

1.3 กรณเีขา้เงือ่นไขอย่างใดอย่างหนึง่ในขอ้ 1.2 มกีารด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ ดงันี้ 
□ ใหส้ถาบนัการเงนิอืน่ด าเนนิการพบลูกคา้แทน (โดยความยนิยอมของลกูคา้) ชือ่สถาบนั.................................................. 
□ ตดิต่อกบัลกูคา้ทางโทรศพัท ์เมือ่วนัที.่...................................................................................... ...................................... 
□ ตดิต่อหรอืสบืยอ้นไปยงัทีอ่ยู่ของส านกังานหรอืสถานทีต่ดิต่อทีล่กูคา้แจง้ไว้ 
□ สอบทานกบับุคคลที ่3 (โดยความยนิยอมของลกูคา้) ไดแ้ก.่............................................................................................ 
□ การจดัใหม้กีารรบัรองเอกสาร โดย notary public 
□ การใหล้กูคา้ช าระเงนิโดยวธิกีารตดับญัชเีงนิฝากกบัธนาคารพาณชิย์ (บญัช ีATS) 
□ อืน่ๆ (ระบุ) 

(1.1) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
 

2. การระบุขอ้มลูในค าขอ
เปิดบญัช ีและแบบแสดง
ตนตามประกาศ กลต.ฯ 

2.1 ลกูคา้ไดก้รอกขอ้มลูดงัต่อไปนี้ในค าขอเปิดบญัชแีละแบบแสดงตนตามประกาศ กลต.ฯ ครบถว้นหรอืไม่ 
(1) ชือ่บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของบญัชทีีแ่ทจ้รงิ 
(2) ชือ่บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นผูค้วบคมุการท าธุรกรรมในทอดสดุทา้ย 
(3) (3.1) กรณบีุคคลธรรมดา  -  ขอ้มลูเกีย่วกบัอาชพี และสถานทีท่ างาน    
      (3.2) กรณนีติบิุคคล   - ประเภทหรอืลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
(4) (4.1) กรณบีุคคลธรรมดา    - สถานทีอ่ยู่ และทีต่ดิต่อปจัจุบนั                
     (4.2) กรณีนติบิุคคล          - สถานทีต่ัง้ทีท่ าการบรษิทั 
(5) วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรม 
(6) ประสบการณ์ในการท าธุรกรรม 
(7) ประวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายฟอกเงนิและมลูฐานความผดิ ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมานบัแต่วนัทีเ่ปิดบญัชี 
(8) กรณนีติบิุคคล  (8.1) กรรมการผูม้อี านาจลงนามการเปิดบญัช ี
                        (8.2) บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน 
                        (8.3) ผูถ้อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 30 (นบัรวมสว่นทีถ่อืโดยบุคคลทีบ่รษิทัเชือ่วา่เป็นกลุ่มเดยีวกนั 
                        (8.4) หากลูกคา้ไมก่รอกรายละอยีดขา้งตน้ ทา่นไดด้ าเนนิการอย่างไร 
                                □ สอบถามจากกูคา้     □ พจิารณาจากโครงสรา้งการถอืหุน้ 
                                □ ตรวจสอบขอ้มลูจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้(ระบุ)…………………………………………….…………………………….…… 
2.2 กรณลีูกคา้ไมก่รอกรายละเอยีดขา้งตน้ ทา่นไดส้อบถามหรอืตรวจสอบขอ้มลูจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดห้รอืไม่ 
บุคคลทีเ่ป็นเจา้ของบญัชทีีแ่ทจ้รงิ คอื……………………………………………………………………………………………………………….……… 
บุคคลทีเ่ป็นผูค้วบคมุการท าธุรกรรมในทอดสดุทา้ยคอื……………………………………………………………………………………………..…….. 
ประวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายฟอกเงนิและมลูฐานความผดิ ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา……………………..……………………………………… 
กรณีนติบิุคคล – ผูถ้อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 30 ไดแ้ก.่.................................................................................................................................................... 

 

(1) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(2) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่

(3.1) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(3.2) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(4.1) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(4.2) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(5) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(6) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(7) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่

(8.1) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(8.2) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
(8.3) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
  
 

 
3. ความสมัพนัธ์ของผูร้บั
มอบฯ 

 
ผูร้บัมอบอ านาจกบัเจา้ของบญัช ี  □ ไมม่ ี □ ม ีไดแ้ก.่........................................................................................................... 
 

 

4. การตรวจสอบขอ้มลูอืน่ ทา่นไดต้รวจสอบหรอืสอบถามขอ้มลู ตามขอ้ 4.1 – 4.3 โดยพบวา่ 
4.1 ลกูคา้ และคูส่มรส เป็นนกัการเมอืง/ กจิการเกีย่วขอ้งกบัการเมอืง (ตามแนวทางสมาคม) หรอืไม่ 
     กรณรีะบุ □ เป็นนกัการเมอืง/เกีย่วขอ้งกบันักการเมอืง โปรดระบุต าแหน่งทางการเมอืง/ ความสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
       .............................................................................................................................................................................. ...................................... 
4.2 ลกูคา้/กจิการมสีญัชาต ิแหลง่เงนิ ถิน่ทีอ่ยู่ สถานทีป่ระกอบธุรกจิ ทีต่ดิต่อ หรอืจดัตัง้ในเขตดนิแดน/ประเทศ NCCTs หรอื Countries subject to      

monitoring หรอืไม ่กรณีระบุ □  ม ีโปรดระบุรายละเอยีด................................................................................................................................. 
4.3 ลกูคา้มอีาชพีอยู่ในกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู ไดแ้ก ่ธุรกจิคา้ขายอญัมณ ีของเกา่ ทอง หรอืโลหะมคี่า เฉพาะทีม่ธีุรกรรมปีละ 100 ลา้นบาทขึน้ไป 

ธุรกจิแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ ตวัแทนโอนเงนิระหวา่งประเทศ องคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร (NPO) หรอืไม ่กรณีระบุ □ ม ีโปรดระบุ
รายละเอยีด........................................................................................................ ............................................................................................. 

    หมายเหต:ุ ลกูคา้หมายรวมถงึผูร้บัผลประโยชน์ ผูม้อี านาจควบคมุ และผูร้บัมอบอ านาจ 

 
(4.1) □ เป็น        □ ไมเ่ป็น 

 
 

(4.2) □ ม ี       □ ไมม่ ี
 

(4.3) □ ม ี       □ ไมม่ ี
 

****5.การตรวจสอบ
เพิม่เตมิ  
          (ถา้ม)ี 

ทา่นไดด้ าเนนิการเพิม่เตมิ ต่อไปนี้ 
□     ขอเอกสารหลกัฐานยนืยนัความมตีวัตนและทีอ่ยู่ถาวรของลกูคา้        . □     สอบทานขอ้มลูลกูคา้กบัแหลง่อา้งองิทีเ่ชือ่ถอืได้ 
□     ขอส าเนา Photo  ID ของผูร้บัผลประโยชน์ ผูม้อี านาจควบคุม            □     ขอขอ้มลู/เอกสารเกีย่งกบัแหลง่ทีม่าของเงนิ 
□     อืน่ๆ ระบุ 

 

                                                                                                                                      
                  ลงช่ือผูแ้นะน าการลงทุน.................................................................................................วนัท่ี .................................................... 

 
 

 

 

PI-APP-201804F13 

ฝา่ยปฎบิตักิาร 
ตรวจสอบและจดัเกบ็เอกสาร 
 

 
.............................................. 
.........../............../................... 

ลูกคา้ให้ความร่วมมือในการ

แสดงคน และการให้ขอ้มูล

หรือไม่ 

(      ) ให้ความร่วมมือ 

(      ) ไม่ให้ความร่วมมือ 



 
ค ำแนะน ำในกำรกรอกแบบฟอรม์เปิดบัญช ีFundConnext 

1. ไมต่อ้งลงวันทีใ่นเอกสำร 

2. กำรกรอกขอ้มลูของผูเ้ปิดบญัช ีเชน่วันทีบ่ตัรประชำชนหมดอำยแุละวันเดอืนปีเกดิ จะตอ้งกรอกเป็น ค.ศ 

3. กรอกเอกสำรผดิ / ตอ้งกำร ลบหรอืขดีฆำ่  ลกูคำ้ตอ้งลงนำมก ำกบัทกุจดุทีแ่กไ้ข 

4. ถำ้ลกูคำ้กรอกขอ้มลูสถำนภำพเป็น ”สมรส” ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูของคูส่มรสใหค้รบถว้น โดยใสช่ือ่ / 

เลขทีบ่ตัรประชำชน / วันหมดอำยขุองบตัรประชำชน (ค.ศ.) และหำกมบีตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิำวะ (อำยไุม่

ถงึ 20 ปี และยงัไมไ่ดส้มรส) ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดังนี ้ขอ้มลูเลขทีบ่ตัรประชำชน / วนัหมดอำยขุองบตัร

ประชำชน (ค.ศ.) / วันเดอืนปีเกดิของบตุร (ค.ศ.) 

5. ลกูคำ้ตอ้งกรอกขอ้มลูสถำนทีท่ ำงำน (แบบเต็ม) พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้น / ประเภทธรุกจิ / อำชพี 

เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัช ีFundConnext 

1. ส ำเนำบตัรประชำชน (หนำ้-หลัง บตัร) พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบบั 

2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบบั  (กรณีทีอ่ยูใ่นบตัรประชำชน ไมต่รงกบั

ทะเบยีนบำ้น) 

3. ส ำเนำหนำ้สมดุบญัชเีงนิฝำก พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ: กำรสัง่พมิพเ์อกสำรออกมำเพือ่กรอกขอ้มลูหนำ้ละแผน่เทำ่นัน้ (ไมใ่ช ้หนำ้-หลัง) 

กำรลงนำมในชดุเปิดบัญช ีม ี2 สว่น คอื  

1. ชดุของ  FundConnext 

    -   ลกูคำ้  ลงนำม  3  ที ่ ดังนี ้   หนำ้ที ่ 3, 4, 9    

          -   เจำ้หนำ้ทีก่ำรตลำด  ลงนำม  3  ที ่ ดังนี ้     หนำ้ที ่  3, 4, 10    

       2. กำรลงนำมในชดุเปิดบญัช ีOmnibus ของบรษัิท ฯ 

      -  ลกูคำ้  ลงนำม  5  ที ่ ดังนี ้   หนำ้ที ่ 4, 6, 8, 12, 14, 15  (ถำ้มผีูรั้บมอบอ ำนำจ) , 16 (สมคัร ATS) 

      - เจำ้หนำ้ทีก่ำรตลำด  ลงนำม  4  ที ่ ดังนี ้   หนำ้ที ่ 1, 4, 6, 12, 15 (ถำ้มผีูรั้บมอบอ ำนำจ-เซน็พยำน) 

 


