
 

 

เอกสารประกอบการท าสัญญากองทุนส่วนบุคคล 

1. ส ำเนำบัตรประชำชน (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 2 ฉบบั 

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 2 ฉบับ 

3. ส ำเนำสมุดบัญชีหน้ำแรก (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 2 ฉบับ 

4. สัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบคุคล - ลงนำม 

5. หนังสือมอบอ ำนำจ - ลงนำม 

6. บันทึกกำรยอมรับควำมเสี่ยงสูง - ลงนำม 

 

 

 

เอกสำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

“เพื่อใช้ส าหรับเปิดบัญชี กองทุนส่วนบุคคล กับ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด เท่านั้น” 



 

แบบค ำขอเปิดบัญชี 
กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

ส ำหรับบุคคลธรรมดำ โปรดเลือก  ในช่องท่ีลูกค้ำส่งเอกสำรและตรวจสอบกำรลงนำมรับรองควำมถูกต้องบนเอกสำรทุกแผ่น 

 ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/บัตรอื่นระบุ:  ส ำเนำหนังสือเดินทำง/ใบต่ำงด้ำว (ส ำหรับชำวต่ำงชำติ) 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (หน้ำท่ีมีเลขท่ีบ้ำน และ หน้ำท่ีมีชื่อลูกค้ำ)  ส ำเนำใบอนุญำตกำรท ำงำน (ส ำหรับชำวต่ำงชำติ)  

 ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร   
       (หน้ำท่ีมีชื่อลูกค้ำ/ เลขท่ีบัญชี/ รำยกำรเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน) 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร (ถ้ำมี) 
       (ส ำหรับชำวต่ำงชำติท่ีขอเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรกับกรมสรรพำกร)  

 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรเปล่ียนชื่อ หรือ นำมสกุล (ถ้ำมี)  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส หรือ กำรหย่ำ (ถ้ำมี) 

 ส ำเนำหลักฐำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ถ้ำมี) ระบุ:  อื่นๆ ระบุ: 
 

ส ำหรับลูกค้ำนิติบุคคล  โปรดเลือก  ในช่องท่ีลูกค้ำส่งเอกสำรและตรวจสอบกำรลงนำมรับรองควำมถูกต้องของผูม้ีอ ำนำจกระท ำกำรแทนพร้อมประทับตรำบริษัทบนเอกสำรทุกแผ่น 

 ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร /บัตรอื่นระบุ: 
        (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ/หุ้นส่วนผู้จัดกำรท่ีลงนำมเปิดบัญชี) 

 ส ำเนำหนังสือเดินทำง/ใบต่ำงด้ำว  
      (ส ำหรับกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ/หุ้นส่วนผู้จัดกำรท่ีเป็นชำวต่ำงชำติท่ีลงนำมเปิดบัญชี) 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (หน้ำท่ีมีเลขท่ีบ้ำน และ หน้ำท่ีมีชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
      /หุ้นส่วนผู้จัดกำรท่ีลงนำมเปิดบัญชี) 

 ส ำเนำใบอนุญำตกำรท ำงำน  
       (ส ำหรับกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ/หุ้นส่วนผู้จัดกำรท่ีเป็นชำวต่ำงชำติท่ีลงนำมเปิดบัญชี) 

 ส ำเนำหนังสือรับรอง ออกไม่เกิน 1 เดือน (ระบุชื่อนิติบุคคล/ชื่อกรรมกำร-หุ้นส่วน/ 
       อ ำนำจกรรมกำร/ทุนจดทะเบียน/ส ำนักงำนใหญ/วัตถุประสงค์)  

 ส ำเนำเอกสำรกำรจัดตั้ง/ หนังสือรับรอง/ เอกสำรแสดงฐำนะนิติบุคคล 
      (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ) 

 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/หุ้นส่วน (ระบุให้เปิดบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์กับ 
       CGS-CIMB/ชื่อผู้รับมอบอ ำนำจของนิติบุคคล/วงเงิน/อื่นๆ) 

 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว (ถ้ำมี) 
      (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีขอประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวกับกระทรวงพำณิชย์) 

 ส ำเนำงบกำรเงิน (ล่ำสุด) 1-3 ปี (รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต) 
      

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร (ถ้ำมี) 
      (ส ำหรับนิติบุคคลต่ำงประเทศท่ีขอเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรกับกรมสรรพำกร) 

 ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และ โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี)  ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือ ใบทะเบียนภำษีธุรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี) 

 ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีมีผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน)                        อื่นๆ ระบุ: 
            กรณีลูกคำ้ลงนำมกำรเปดิบัญชีในต่ำงประเทศ ต้องแปลเอกสำรเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย และต้องรบัรองโดยสถำนฑูต/สถำนกงศุล และโนตำรีพับบรคิ 
 

กรณีกำรมอบอ ำนำจแทนลูกค้ำบุคคลธรรมดำ/ลูกค้ำนิติบุคคล โปรดเลือก  ในช่องท่ีส่งเอกสำรและผู้รับมอบอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้องบนส ำเนำเอกสำรทุกแผ่น 

 หนังสือมอบอ ำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อ คน)  ส ำเนำบัตรประชำชน /บัตรข้ำรำชกำร /บัตรอื่นระบุ: 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
     (หน้ำท่ีมีเลขท่ีบ้ำน และ หน้ำท่ีมีชื่อผู้รับมอบอ ำนำจ) 

 ส ำเนำหนังสือเดินทำง/ ใบต่ำงด้ำว/ใบอนุญำตกำรท ำงำน  
       (ส ำหรับผู้รับมอบอ ำนำจท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ)        

 

เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำ โปรดเลือก  ในช่องท่ีส่งเอกสำรและลงนำมรับรองควำมถูกต้องบนเอกสำรทุกแผ่น 

 เงินค่ำอำกรแสตมป์ 30 บำท  เงินค่ำอำกรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ยืม แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
      (เฉพำะกรณีเปิดบัญชี Credit Balance) 

 สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (เดือนล่ำสุด)  ส ำเนำพันธบัตรรัฐบำล 

 รำยงำนยอดหลักทรัพย์จดทะเบียน ในบัญชีลูกค้ำมำกกว่ำ 1 เดือน  ส ำเนำมูลค่ำหน่วยลงทุน /กองทุน 

 ส ำเนำใบหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (หน้ำ/หลัง)   อื่นๆ ระบุ: 

 

ส ำหรบั บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ขอรับรองว่ำได้ตรวจสอบเอกสำรกับต้นฉบับแล้ว รวมท้ังสอบถำมข้อมูลส่วนตวัของลูกค้ำด้วยตนเอง 

                     
                                                                                 ลงชือ่.........................................................................ผู้แนะน ำกำรลงทุน 

                                                                                         (........................................................................) 
                                                                                  
                                                                                 ตรวจสอบเอกสำรวันท่ี............../................/................ 
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

วันที่............................................................................ 
 

ข้ำพเจ้ำ (ชื่อลูกค้ำ)...............................................................................................................................................................................ต่อไปในแบบค ำขอฯ นี้จะเรียกว่ำ “ลูกค้ำ” 
ลูกค้ำมีควำมประสงค์แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ต่อไปในแบบค ำขอฯ นี้จะเรียกว่ำ  (“บริษัทจัดกำร”) ท ำหน้ำที่เป็นบริษัทจัดกำร 
กองทุนส่วนบุคคล (“กองทุน”) ให้กับลูกค้ำตำมควำมประสงค์ดังกล่ำว ลูกค้ำตกลงให้ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนกับบริษัทจัดกำรดังต่อไปนี้   
 
 

1. ข้อมูลลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 
 

 

ข้อมูลคู่สมรส  โสด    หย่ำ    หม้ำย    สมรส    สมรสไม่จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส*: 
 บัตรประชำชน    บัตรข้ำรำชกำร    หนังสือเดินทำง    ใบต่ำงด้ำว    อื่นๆ: 
เลขท่ีบัตร:  วันท่ีออกบัตร:  วันท่ีบัตรหมดอำย:ุ 
อำยุ:            ปี  จ ำนวนบุตร:         คน อำชีพ: ต ำแหน่ง: 
รำยได้ประจ ำต่อเดือน                                บำท รำยได้อื่น                                                   บำท แหล่งท่ีมำของรำยได้อื่น: 
สถำนท่ีท ำงำน: เลขท่ี: หมู:่ อำคำร: 
ซอย:  ถนน: ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: 
จังหวดั: รหัสไปรษณีย:์ ประเทศ: โทรศัพท์มือถือ: 
โทรศัพท์:                    โทรสำร: อีเมล: 
ต ำแหน่งกำรเมือง*  ไมม่ี      มี โปรดระบุ: 

ควำมสัมพันธ์กับ 
พนักงำน CGS-CIMB 

 ไมม่ี    มี ลูกค้ำมีฐำนะเป็น.... คู่สมรส   บุพกำรี     บุตร     พี่น้องร่วมบิดำหรือมำรดำ    ญำติ    เพื่อน...ของพนักงำน 
ชื่อพนักงำน: ต ำแหน่ง: ฝ่ำย: 

  

ช่ือ-นำมสกุล*  นำย      นำง      นำงสำว      อื่นๆ: ภำษำไทย: 

 Mr.        Mrs.     Miss          Other: ภำษำอังกฤษ: 

วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.)*  วันท่ี: อำยุ:             ปี         สัญชำติ*  1:                                                            2: 

สถำนท่ีเกิดประเทศ: ถ่ินท่ีอยู่ประเทศ: 

ประเภทบัตร*  บัตรประชำชน    บัตรข้ำรำชกำร    หนังสือเดินทำง    ใบต่ำงด้ำว    อื่นๆ: ประเทศท่ีออกบัตร: 

เลขท่ีบัตร: วันท่ีออกบัตร: วันท่ีบัตรหมดอำย:ุ 
ส ำหรับชำวต่ำงชำติ โปรดระบุเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรท่ีออกโดยกรมสรรพำกร (ถ้ำมี):   

ระดับกำรศึกษำสูงสุด  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี      ปริญญำตรี                ปริญญำโท             ปริญญำเอก                  นักศึกษำ                               อื่นๆ:  

สถำบัน: สำขำ: ประเทศ: 

อำชีพ*  ลูกจ้ำง/พนักงำนบริษัท   ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ   อำจำรย์/นักวิชำกำร   แพทย์/ เภสัชกร/พยำบำล   ผู้พิพำกษำ/อัยกำร/ทนำยควำม   นักกำรเมือง 

 เจ้ำของกิจกำร   นักธุรกิจ/ค้ำขำย   รับจ้ำง/อำชีพอิสระ   พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณ   นักศึกษำ   อื่นๆ: 

ข้อมูลรำยได ้ รำยได้ประจ ำต่อเดือน                                                 บำท รำยได้ประจ ำต่อปี                                                                                                   บำท 

รำยได้อื่นต่อเดือน                                             บำท                                    แหล่งท่ีมำของรำยได้อื่น: 

ที่ท ำงำน* ชื่อสถำนประกอบกำร:             ประเภทกิจกำร: 
ต ำแหน่ง: สังกัด/ฝ่ำย: 
ท่ีตั้งเลขท่ี: หมู:่ หมู่บ้ำน/อำคำร: ตรอก/ซอย: 
ถนน: ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: จังหวดั: 
รหัสไปรษณีย:์ โทรศัพท์: โทรสำร: 
โทรศัพท์มือถือ:                    เว็บไซต์: 
อำยุงำน:         ปี กรณีอำยุงำนไม่ถึง 1 ปี โปรดระบุชื่อท่ีท ำงำนเดิม: 

ต ำแหน่งกำรเมือง*  ไมม่ี       มี โปรดระบุ: 
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2. ข้อมูลลูกค้ำประเภทนิติบุคคล 
 

ประเภท*    บริษัทจ ำกัด    บริษัทจ ำกัดมหำชน    ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด    ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล    อื่นๆ:  
ชื่อ*   ภำษำไทย: 

ภำษำอังกฤษ: 
ทะเบียนควบคมุ เลขที*่: วันจัดตั้ง*: จดทะเบียนประเทศ*: 

GIIN ID: เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรออกโดยกรมสรรพำกร (ถ้ำมี): 
ข้อมูลนิติบุคคล ประเภทกิจกำรและวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกิจกำร*: 

 

ทุนจดทะเบียน*: จ ำนวนหุ้น                     หุ้น ผู้ถือหุ้นคนไทย                รำย ผู้ถือหุ้นต่ำงชำต ิ                  รำย 

จ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด                              คน จ ำนวนพนักงำน/ลูกจ้ำงท้ังหมด                     คน ตรำสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์: 
ที่ต้ัง* 
ส ำนักงำนใหญ่  
หรือ 
ส ำนักงำนสำขำ 
ในประเทศไทย 

เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จังหวดั: รหัสไปรษณีย:์ 
ประเทศ: โทรศัพท*์: โทรสำร: 
เว็บไซต์: อีเมล: สำขำท้ังหมด:               แห่ง 

กรรมกำร* หรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดกำร* 
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร 
แทนนิติบุคคล 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เลขท่ีบัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง 
1   
2   
3   
4   
5   

ผู้รับมอบอ ำนำจ* 
ของนิติบุคคล 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เลขท่ีบัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง 
1   
2   
3   
4   

ต ำแหน่งกำรเมือง* 
ของกรรมกำร, 
หุ้นส่วนผู้จัดกำร, 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

 ไมม่ี    
 มี   

ชื่อ-นำมสกุล (กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ต ำแหน่งกำรเมือง 
1  
2  
3  
4  
5  

ควำมสัมพันธ์กับ 
พนักงำน CGS-CIMB 
ของกรรมกำร, 
หุ้นส่วนผู้จัดกำร, 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

 ไมม่ี    
 ม ี

ชื่อ-นำมสกุล ชื่อพนักงำน CGS-CIMB ควำมสัมพันธ ์
1   
2   
3   
4   
5   
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3. ข้อมูลที่อยู่ และ ช่องทำงกำรติดต่อ 
 

ที่อยู ่
ตำมทะเบียนบ้ำน* 

เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จังหวดั: รหัสไปรษณีย:์ 
โทรศัพท์: โทรสำร: ประเทศ: 

ที่อยู่ปัจจุบัน*  เหมือนกับท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 
เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จังหวดั: รหัสไปรษณีย:์ 
โทรศัพท์: โทรสำร: ประเทศ: 

สถำนที ่
ส ำหรบัจัดส่ง
เอกสำร* 

 บริษัทจะส่งข้อมูลกำรลงทุนและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องตำม “อีเมล” ของลูกค้ำ 
 ในกรณีลูกค้ำไม่แจ้ง “อีเมล” โปรดระบุสถำนท่ีจัดส่งเอกสำร หรือ สถำนท่ีส ำหรับพนักงำนรับส่งเอกสำร / พนักงำนเก็บเงินของบริษัทไปติดต่อ 
 ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน   ท่ีอยู่ปัจจุบัน     ท่ีท ำงำน    อื่นๆ โปรดระบุด้ำนล่ำง 
เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จังหวดั: รหัสไปรษณีย:์ 
โทรศัพท์: โทรสำร: ประเทศ: 

ช่องทำงกำรติดต่อ* อีเมล* (ซ่ึงเป็นของลูกค้ำเท่ำน้ัน) : 
อีเมลส ำรอง    ไม่มี    มี  ระบุ: 

โทรศัพท์มือถือ* : 

บุคคลท่ีติดต่อ 
ในกรณีฉุกเฉิน 

ชื่อ: เลขท่ีบัตรประชำชน: ควำมสัมพันธ:์ 
โทรศัพท์มือถือ: อีเมล: 
ท่ีอยู่เลขท่ี: อำคำร/หมู่บ้ำน:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จังหวดั: รหัสไปรษณีย:์ 

 

4. ข้อมูลกำรลงทุนอื่นๆ ที่ผ่ำนมำ และสถำนะทำงกำรเงิน 
 

พื้นฐำนควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรลงทุน   ดีมำก                   ดี                          ปำนกลำง                        น้อย                     ไม่ม ี
กำรเข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย ์  เคย                      ด้ำนหลักทรัพย์     ด้ำนตรำสำรอนุพันธ์       อื่นๆ:                   ไม่เคย         

วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน*  เก็งก ำไร              เงินปันผล              อื่นๆ: 
ลักษณะกำรลงทุน  ระยะยำว             ระยะกลำง             ระยะส้ัน 
ระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้  ระดับต่ ำ              ระดับกลำง            ระดับสูง      
ประสบกำรณ์ในกำรลงทุน  ไม่เคยลงทุน        เคยลงทุนมำแล้ว:             ปี       
แหล่งที่มำของเงินในประเทศไทย ที่น ำมำลงทุน*:    ธุรกิจส่วนตัว   เงินเดือน/ค่ำจ้ำง   เงินปันผล/ดอกเบ้ีย    เงินออม    มรดก    กู้ยืม    อื่นๆ ระบุ: 
แหล่งท่ีมำของเงินจำกต่ำงประเทศ ท่ีน ำมำลงทุน (ถ้ำมี) ระบุ: ประเทศ: 
บริษัทหลักทรัพย์อื่นท่ีเปิดบัญชีในปัจจุบัน ชื่อ: ประเภทบัญชี: วงเงิน: 

ชื่อ: ประเภทบัญชี: วงเงิน: 
ตลำดหลักทรัพย์อื่นท่ีเคยลงทุน ระบุ: ประเทศ: 
ทรัพย์สิน อสังหำริมทรัพย์ท่ีถือกรรมสิทธิ์มูลค่ำรวม(ประมำณ)                                  บำท เงินฝำกธนำคำรมูลค่ำรวม(ประมำณ)                                                           บำท 

หลักทรัพย์ (หุ้น) มูลค่ำรวม(ประมำณ)                                                        บำท พันธบัตร/กองทุน/หุ้นกู้/หน่วยลงทุนมูลค่ำรวม(ประมำณ)                          บำท 
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5. แบบแสดงตนทั่วไป และข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน*  ไมม่ี                   มี                  
1. ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขท่ี: 
ควำมสัมพันธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง     ไม่มี          มี ระบุ: 
2. ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขท่ี: 
ควำมสัมพันธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง     ไม่มี          มี ระบุ: 

กำรกระท ำผิดตำมกฎหมำยฟอกเงิน 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ* 

ส ำหรับบุคคลธรรมดำ             ไม่เคยกระท ำผิด   เคยกระท ำผิด ระบุ:                         
ส ำหรับนิติบุคคล                    ไม่เคยกระท ำผิด    เคยกระท ำผิด ระบุ:                                                                    
ส ำหรับกรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร ของนิติบุคคล        ไม่เคยกระท ำผิด   เคยกระท ำผิด โปรดระบุชื่อ-นำมสกุล/ควำมผดิ ด้ำนล่ำง                                                                 
1                                                         2  

บุคคลท่ีได้รับประโยชน์จำกกำรท ำธุรกรรม

ในทอดสุดท้ำย* 

 ตนเอง             บุคคลอื่น 
ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขท่ี: 
ควำมสัมพันธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง       ไม่มี     มี ระบุ: 

บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกำรท ำธุรกรรม 

ในทอดสุดท้ำย* 

 ตนเอง             บุคคลอื่น 
ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขท่ี: 
ควำมสัมพันธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง      ไม่มี      มี ระบุ:       

ผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  ตนเอง             บุคคลอื่น 
ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขท่ี: 
ควำมสัมพันธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง      ไม่มี      มี ระบุ:       

กำรเปล่ียนชื่อ / นำมสกุล ครั้งสุดท้ำย(ถ้ำมี)  ไมม่ี   มี พ.ศ. :                                ชื่อ: นำมสกุล: 
 

6. บัญชีธนำคำรเพ่ือกำรจัดกำรกองทุน 
 

        ชื่อธนำคำร: 
 

สำขำ: 

        เลขท่ีบัญชี: 
 

ประเภทบัญชี: 

        ชื่อบัญชี:                          
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7. แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 
 

กำรท ำแบบประเมินระดับควำมเส่ียงฉบับน้ี เพื่อให้ลูกค้ำทรำบระดับควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมกับตนเอง กำรท่ีลูกค้ำให้ข้อมูลท่ีเป็นควำมจริงย่อมมีผลต่อกำรให้บริกำรหรือกำรให้ค ำแนะน ำท่ี
ลูกค้ำจะได้รับจำกบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำตอบแบบกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุนท่ีคิดว่ำเหมำะสมกับลูกค้ำมำกท่ีสุดและตอบค ำถำมให้ครบถ้วน 
 ชื่อบุคคลธรรมดำ:  ชื่อนิติบุคคล: 

ชื่อผู้ตอบแบบประเมิน: ควำมสัมพันธ:์ 
ลูกค้ำนิติบุคคลรำยใหญ่ สำมำรถแจง้ไม่ประสงค์ ตอบแบบประเมิน 
ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังน้ี 

 มีส่วนของผู้ถือหุ้นตำมงบกำรเงินปีล่ำสุด ตั้งแต่ 100 ล้ำนบำท ขึ้นไป 
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ตั้งแต่ 20 ล้ำนบำท ขึ้นไป 

ค ำถำม คะแนน 
1. ปัจจุบันท่ำนอำยุ         มำกกว่ำ 55 ปี      45-55 ปี        35-44 ปี      น้อยกว่ำ 35 ปี  
2. ปัจจุบันท่ำนมีภำระทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยประจ ำ เช่น ค่ำผ่อนท่ีอยู่อำศัย ยำนพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั ค่ำเล้ียงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่ำใด 
  มำกกว่ำร้อยละ 75 ของรำยได้ทั้งหมด                                   มำกกว่ำร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรำยได้ทั้งหมด 
  ระหว่ำงร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรำยได้ทั้งหมด             น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของรำยได้ทั้งหมด 

    

3. ท่ำนมีสถำนภำพทำงกำรเงินในปัจจุบันอย่ำงไร 
  มีทรัพย์สินน้อยกว่ำหน้ีสิน                                                 มีทรัพย์สินเท่ำกับหน้ีสิน      
  มีทรัพย์สินมำกกว่ำหน้ีสิน                                                  มีควำมมั่นใจว่ำมีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส ำหรับกำรใช้ชีวิตหลังเกษียณอำยแุล้ว 

 

4. ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ หรือมีควำมรู้ในกำรลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใด ดังต่อไปน้ี  
    (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ หำกท่ำนตอบหลำยข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงสุดเป็นเกณฑ์ส ำหรับกำรคิดคะแนน) 
 เงินฝำกธนำคำร                                                                     พันธบัตรรัฐบำล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบำล 
 หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตรำสำรหน้ี                                         หุ้นสำมัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นท่ีมีควำมเส่ียงสูง 

 

5. ระยะเวลำท่ีท่ำนคำดว่ำจะไม่มคีวำมจ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี        ไม่เกิน 1 ปี         1 ถึง 3 ปี          3 ถึง 5 ปี        มำกกว่ำ 5 ปี  
6. วัตถุประสงค์หลักในกำรลงทุนของท่ำน คือ  
  เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ ำเสมอแต่ต่ ำได้                           เน้นโอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ ำเสมอ แต่อำจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นได้บ้ำง 
  เน้นโอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น แต่อำจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินต้นไดม้ำกขึ้น     เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยำว แต่อำจเส่ียงท่ีจะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได ้

 

7. เมื่อพิจำรณำรูปแสดงตัวอย่ำงผลตอบแทนของกลุ่มกำรลงทุนท่ีอำจเกิดขึ้นด้ำนล่ำง ท่ำนเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มกำรลงทุนใดมำกท่ีสุด  
  กลุ่มกำรลงทุนท่ี 1 มีโอกำสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไมข่ำดทุนเลย      
  กลุ่มกำรลงทุนท่ี 2 มีโอกำสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อำจมีผลขำดทุนไดถึ้ง 1%                                             
  กลุ่มกำรลงทุนท่ี 3 มีโอกำสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อำจมีผลขำดทุนได้ถึง 5%                                                                                                                                                               
  กลุ่มกำรลงทุนท่ี 4 มีโอกำสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อำจมีผลขำดทุน ได้ถึง 15%                                                                                                        

               
                                                                                

 

8. ถ้ำท่ำนเลือกลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีโอกำสได้รับผลตอบแทนมำก แต่มีโอกำสขำดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่ำนจะรู้สึกอย่ำงไร  
  กังวลและตื่นตระหนกกลัวขำดทุน                      ไม่สบำยใจแตพ่อเข้ำใจได้บ้ำง 
  เข้ำใจและรับควำมผันผวนได้ในระดบัหน่ึง                         ไม่กังวลกับโอกำสขำดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอำจจะได้รับสูงขึ้น 

 

9. ท่ำนจะรู้สึกกังวล หรือ รับไม่ได้ เมื่อมูลค่ำเงินลงทุนของท่ำนมีกำรปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่ำใด  
  5% หรือน้อยกว่ำ        มำกกว่ำ 5%-10%        มำกกว่ำ 10%-20%        มำกกว่ำ 20% ขึ้นไป 

 

10.  หำกปีท่ีแล้วท่ำนลงทุนไป 100,000 บำท ปีน้ีท่ำนพบว่ำมูลค่ำเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บำท ท่ำนจะท ำอย่ำงไร 
  ตกใจ และต้องกำรขำยกำรลงทุนท่ีเหลือท้ิง                           กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนกำรลงทุนบำงส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง 
  อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมำ          ยังมั่นใจ เพรำะเข้ำใจว่ำต้องลงทุนระยะยำว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียต้นทุน 

 

เกณฑ์กำรคิดคะแนน         ตอบ = 1 คะแนน      ตอบ  = 2 คะแนน      ตอบ  = 3 คะแนน      ตอบ  = 4 คะแนน 
ผลประเมินของลูกค้ำอยู่ในระดับคะแนน  
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับรบัจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

ค ำถำมข้อ 11-12 เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรให้ค ำแนะน ำใช้เฉพำะท่ีจะมีกำรลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่ำน้ัน และกำรลงทุนต่ำงประเทศ (ไม่รวมเป็นคะแนน) 
11. หำกกำรลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบควำมส ำเร็จ ท่ำนจะได้รับผลตอบแทนในอัตรำท่ีสูงมำก แต่หำกกำรลงทุนล้มเหลว ท่ำนอำจจะสูญเงินลงทุนท้ังหมด  
      และอำจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบำงส่วน ท่ำนยอมรับได้เพียงใด     
   ไม่ได้               ได้บ้ำง                ได ้
12. นอกเหนือจำกควำมเส่ียงในกำรลงทุนแล้ว ท่ำนสำมำรถรับควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนได้เพียงใด 
   ไม่ได้             ได้บ้ำง                 ได้ 

เงื่อนไขและข้อตกลงส ำหรบักำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 

1. ลูกค้ำยินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทเพื่อประกอบกำรจัดท ำแบบประเมินฯ ของลูกค้ำ  และลูกค้ำรับทรำบว่ำได้ท ำแบบสอบถำมน้ีเพื่อประโยชน์ในกำรรับทรำบควำมเส่ียงใน
กำรลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 

2. ระดับควำมเส่ียงในกำรลงทุนของลูกค้ำประเมินจำกข้อมูลท่ีลูกค้ำแจ้งแก่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทเท่ำน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำบริษัทยอมรับถึงควำมถูกต้องแท้จริง ควำมครบถ้วน หรือ
ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้ำท่ีลูกค้ำได้แจ้งและผลกำรประเมินดังกล่ำว 

3. เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทท ำกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรลงทุนของลูกค้ำ และได้แจ้งให้ลูกค้ำทรำบถึงผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงในกำรลงทุนของลูกค้ำ ถือว่ำลูกค้ำรับทรำบผลกำร
ประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจำกข้อมูลท่ีลูกค้ำให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท) และลูกค้ำรับทรำบระดับควำมเส่ียงในกำรลงทุนของตนแล้ว 

4. ลูกค้ำควรศึกษำข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำรลงทุน (รวมท้ัง ค ำเตือนเก่ียวกับกำรลงทุนและควำมเส่ียงในกำรลงทุน และควรขอค ำแนะน ำในกำรลงทุนจำกผู้ท่ีสำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรลงทุน
แก่ท่ำนได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับกำรศึกษำผลกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรลงทุน เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญ ำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหรือกำร
ลงทุนประเภทอื่นๆ ท่ีเหมำะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ข้อมูลเก่ียวกับกำรลงทุนหรือตรำสำรท่ีได้รับจำกเจ้ำหน้ำท่ีของบริ ษัท (ถ้ำมี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหน่ึงเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจกำรลงทุนของลูกค้ำเท่ำน้ัน 

5. กำรลงทุนขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของลูกค้ำเองซ่ึงไม่ผูกพันกับผลกำรประเมินของลูกค้ำ และอำจมิได้เป็นไปตำมระดับควำมเส่ียงของกำรลงทุนท่ีได้รับตำมแบบประเมินน้ี รวมท้ังลูกค้ำ
ยินยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้ำตัดสินใจลงทุนในระดับควำมเส่ียงท่ีสูงกว่ำระดับควำมเส่ียงของกำรลงทุนจำกผลประเมิน ถือว่ำลูกค้ำตกลงยินยอมรับควำม
เส่ียงของกำรลงทุนน้ันเอง ลูกค้ำยอมรับว่ำกำรด ำเนินกำรลงทุนของลูกค้ำอำจไม่เป็นไปตำมผลกำรประเมิน อำจไม่แน่นอนและสำมำรถเปล่ียนแปลงไปจำกผลกำรประเมินได้ 

6. บริษัท ผู้บริหำร รวมท้ังพนักงำน เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ไม่มีควำมรับผิด ภำระหรือหน้ำท่ีต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนของลูกค้ำ 
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินฯ ของลูกค้ำ ผลกำรประเมินและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 
 
แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน รวมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมีไว้เพื่อบริกำรเฉพำะนักลงทุนในประเทศไทยเท่ำน้ัน ค ำเตือนและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องดังกล่ำวข้ำงต้น ลูกค้ำมี ควำมเข้ำใจ
และรับทรำบตำมค ำเตือนรวมท้ังข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงชื่อ........................................................................................................................... 
 

(.........................................................................................................................) 
ผู้แนะน ำกำรลงทุน 

 
สำขำ/ ทีม.................................................................................................................... 

 
วันที่ลูกค้ำตอบแบบประเมิน....................................................................................... 
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทนุ 

คะแนน ระดับ ประเภทผู้ลงทุน ตรำสำรที่สำมำรถลงทุน 
น้อยกว่ำ 15 1 เส่ียงต่ ำ ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนเพียงเล็กน้อย / หน่วยลงทุนท่ีมีระดับควำมเส่ียง 1 

15-21 2 เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงต่ ำ ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนบำงส่วน / หน่วยลงทุนท่ีมีระดับควำมเส่ียง 1-4 
22-29 3 เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนบำงส่วน-ปำนกลำง / หน่วยลงทุนท่ีมีระดับควำมเส่ียง 1-5 
30-36 4 เส่ียงสูง ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนปำนกลำง / หน่วยลงทุนท่ีมีระดับควำมเส่ียง 1-7 

37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมำก ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนค่อนข้ำงมำก / หน่วยลงทุนท่ีมีระดับควำมเส่ียง 1-8 

ตัวอย่ำงค ำแนะน ำเรื่องกำรจัดสรรกำรลงทนุ (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนกำรลงทุน 

เงินฝำกและ 
ตรำสำรหน้ีระยะสั้น 

ตรำสำรหน้ีภำครัฐ 
ที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ป ี

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน ตรำสำรทุน กำรลงทุนทำงเลือก 

เส่ียงต่ ำ >60%
 

<20%
 

<10%
 

<5%
 

เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงต่ ำ <20% <70%
 

<20%
 

<10%
 

เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง <10%
 

<60%
 

<30%
 

<10%
 

เส่ียงสูง <10%
 

<40%
 

<40%
 

<20%
 

เส่ียงสูงมำก <5%
 

<30%
 

>60%
 

<30%
 

ตำรำงระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในกองทุนประเภทต่ำงๆ 

ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ประเภท ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก 

เส่ียงต่ ำ 1 
กองทุนรวมตลำด
เงินท่ีลงทุนเฉพำะ

ในประเทศ 

มีนโยบำยลงทุนเฉพำะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝำก หรือตรำสำรหน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลอื่นตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำมหรือจะครบก ำหนดช ำระ
คืน หรือมีอำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้ำท ำสัญญำน้ัน และมี portfolio duration ในขณะ
ใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 3 เดือน 

เส่ียงปำน
กลำง 

ค่อนข้ำงต่ ำ 

2 
กองทุนรวมตลำด

เงิน 

มีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝำก หรือตรำสำร
หน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำรหำดอกผลอื่นตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม
หรือจะครบก ำหนดช ำระคืนหรือมีอำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้ำท ำสัญญำน้ัน รวมท้ังมี  
portfolio duration ในขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 3 เดือน 

3 
กองทุนรวม 

พันธบัตรรัฐบำล 
มีนโยบำยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV 

4 
กองทุนรวม 
ตรำสำรหน้ี 

มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ัวไป 

เส่ียงปำน
กลำง 

ค่อนข้ำงสูง 
5 กองทุนรวมผสม 

มีนโยบำยลงทุนได้ทั้งในตรำสำรทุนและตรำสำรหน้ี 

เส่ียงสูง 

6 
กองทุนรวม 
ตรำสำรทุน 

มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 ของ NAV 

7 
กองทุนรวมหมวด 
อุตสำหกรรม 

มีนโยบำยมุ่งลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงในตรำสำรทุนเพียงบำงหมวดอุตสำหกรรมโดยเฉล่ียรอบระยะเวลำบัญชีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ของ NAV 

เส่ียงสูงมำก 8* 
กองทุนท่ีมีกำร

ลงทุนในทรัพย์สิน
ทำงเลือก 

มีนโยบำยลงทุนในทรัพย์สินท่ีเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรลงทุนหรือมีโครงสร้ำงซับซ้อน เข้ำใจยำก เช่น REITs / 
Infrastructure fund / property fund / commodity / gold fund / oil fund / derivatives ท่ีไม่ใช่เพื่อ hedging ซ่ึงรวมถึงตรำ
สำรท่ีมีลักษณะของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝงท่ีไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

 * รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

8. ค ำรับรองข้อมูล และ ลำยมือช่ือของลูกค้ำ 
 
         
1. ข้ำพเจ้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรใช้ต้นฉบับแบบค ำขอเปิดบัญชี และเอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชีกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีข้ำพเจ้ำได้ลงนำมไว้แล้วเป็นเอกสำรในกำรเปิดบัญชี

กองทุนส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรใช้ส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว (ส ำเนำกระดำษ ส ำเนำในรูปแบบกำรสแกนข้อมูล ห รือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ข้ำพเจ้ำตกลงให้ถือว่ำ
เอกสำรดังกล่ำวมีผลบังคับตำมกฎหมำยและใช้ผูกพันข้ำพเจ้ำได้เสมือนกับต้นฉบับเอกสำร 

2. ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองกับบริษัทว่ำ ข้อมูลใดๆ ตำมที่ข้ำพเจ้ำได้ระบุหรือแจ้งไว้ในแบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคล และ / หรือ กำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย์ฉบับน้ี 
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยละเอียดและได้รับค ำช้ีแจงจำกผู้จัดกำรกองทุน และ/หรือผู้แนะน ำกำรลงทุน เป็นอย่ำงดีแล้ว ขอรับรองและยืนยันว่ำข้อมูลดังกล่ำวตำมท่ีข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้กับบริษัท
จัดกำรเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมแบบท่ีก ำหนดทันที 

3. ข้ำพเจ้ำมีควำมเข้ำใจและรับทรำบเก่ียวกับกฎหมำย กฏระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับของหน่วยงำนควบคุมก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แ ละยินดีท่ีจะปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด 

4. ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมยินยอมแก่บริษัทจัดกำรในกำรรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่ำงประเทศหรือเปิดเผยข้อมูลของข้ำพเจ้ำ รวมท้ังข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนส่วนบุคคลท้ังหมดที่ข้ำพเจ้ำ
มีกับบริษัทจัดกำรให้กับบุคคลท่ีบริษัทจัดกำรเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยทั้งในและต่ำงประเทศ กำรให้บริกำรหรือเสนอผลิตภัณฑ์กำรลงทุน
ให้แก่ข้ำพเจ้ำ กำรด ำเนินกำรตำมข้อผูกพันท่ีบริษัทจัดกำรมีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติ กล่ำวคือ (1) ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร (2) หน่วยงำนหรือองค์กร
ใดๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ (3) บุคคลอื่นตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

5. ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรได้ส่งหนังสือไปยังท่ีอยู่ในกำรติดต่อของข้ำพเจ้ำ เพื่อให้ยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่ำวและข้ำพเจ้ำไม่ตอบสนองหรือแจ้งกำรเปล่ี ยนแปลงใด ๆ ภำยใน
ระยะเวลำอันสมควรตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ข้ำพเจ้ำตกลงใหบ้ริษัทจัดกำรมีอ ำนำจในกำรใช้ข้อมูลเดิมในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลล่ำสุดของข้ำพเจ้ำ 

6.    บรรดำเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับแบบค ำขอเปิดบัญชี ส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กล่ำวคือ นโยบำยกำรลงทุน และข้อจ ำกัดในกำรลงทุน รำยกำรทรัพย์สินเร่ิมแรก หลักเกณฑ์กำร
ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลด ำเนินงำนของกองทุน รวมถึงเอกสำรท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้จัดท ำพร้อมกับแบบค ำขอเปิดบัญชีฯ หรือจะได้จัดท ำขึ้นต่อไปในอนำคต ลูกค้ำและ
บริษัทจัดกำรให้ถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของแบบค ำขอเปิดบัญชีฯ ด้วย 

 
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อควำมทั้งหมดตำมแบบค ำขอเปิดบัญชีกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลฉบับน้ีและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องโดยละเอียดแล้ว ตกลงยินยอมผูกพันตำมข้อตกลงและ
เงื่อนไขดังที่กล่ำวมำแล้วทุกประกำร 
 

ลำยมือชื่อลูกค้ำ          
                                                                                                                                            
 

ลงชื่อ..................................................................................................................................................................ลูกค้ำ 
 

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

*ลูกค้ำตกลงให้ใช้ลำยมือช่ือดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นตัวอย่ำงลำยมือช่ือส ำหรับกำรท ำธุรกรรมกับบริษัท* 
 

ตรำประทับของนิติบุคคล 
 
 
 

ส ำหรบั บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้ตรวจสอบเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง และ ลูกค้ำลงลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริง 

 
 
 

                                                         ลงชื่อ.........................................................................................ผู้แนะน ำกำรลงทุน  
 

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

                                                          รหสัพนักงำน......................ฝ่ำย................................................. 
 

                                                          วันที่............................................................................................ 
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แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 

 

ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ เลขท่ีบัญชี: 

ชื่อผู้ขอเปิดบัญชี: สัญชำติ (ระบุทุกสัญชำติ): 
บัตรประชำชนเลขท่ี:  หนังสือเดินทำง เลขท่ี:  
ส่วนท่ี 1 สถำนะของลูกค้ำ บุคคลอเมริกัน   

โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องท่ีสอดคล้องกับสถำนะของท่ำน หำกท่ำนตอบว่ำ “ใช่” ในข้อหนึ่งข้อใด โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดค ำถำม 
1 ท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่ำจะอำศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกำ 

โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึ่งในน้ันคือเป็นพลเมืองอเมริกัน 
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกำ) และยังไม่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกันอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 

2 ท่ำนเป็นผู้ถือบัตรประจ ำตัวผู้มีถิ่นท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ (เช่น กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หำกส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบัตรประจ ำตัวผู้มีถิ่นท่ีอยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำบัตรดังกล่ำวของท่ำน

จะหมดอำยุแล้วหรือไม่ ณ วันท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบัตรดังกล่ำวของท่ำนได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ณ วันท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 

3 ท่ำนมีสถำนะเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
 ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วัน เป็นต้น และหำก

ต้องกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษำข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี ้
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

ค ำถำมเพิ่มเติม หำกท่ำนตอบว่ำ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสำรประกอบ 
1 ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกัน อย่ำงสมบรูณ์ตำมกฎหมำยแล้ว   ใช่                 ไม่ใช่ 
2 ท่ำนมีค ำสั่งท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอัตโนมัติจำกบัญชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB* ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
3 ท่ำนมีกำรมอบอ ำนำจหรือให้อ ำนำจกำรลงลำยมือชื่อแก่บุคคลที่มีท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำ เพื่อกำรใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

ของ CGS-CIMB  
 ใช่                 ไม่ใช่ 

4 ท่ำนมีท่ีอยู่เพื่อกำรติดต่อหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชีท่ีเปิดไว้ในสหรัฐอเมริกำ หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ CGS-CIMB แต่เพียงท่ีอยู่เดียว ซึ่งเป็นท่ีอยู่
ส ำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือท่ีอยู่ส ำหรับกำรส่งต่อในสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่   

 ใช่                 ไม่ใช่ 

5 ท่ำนมีท่ีอยู่อำศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับบัญชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
6 ท่ำนมีหมำยเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกำ เพื่อกำรติดต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
 ส่วนท่ี 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 
1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  
2.  ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตำมแบบฟอร์มนี้ หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN  เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-

CIMB* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน /ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 
3.  ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันท ำให้ข้อมูลของท่ำนที่ระบุในแบบฟอร์ม

นี้ไม่ถูกต้อง  
4.  ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีที่ท่ำนไม่ได้ด ำเนนิกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถำนะของท่ำน กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจ

เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร      
*“กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB” ให้หมำยควำมรวมถึง สมำชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมำชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd) 
ส่วนท่ี 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี 
ท่ำนตกลงใหค้วำมยนิยอม ที่ไม่อำจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุ่มธุรกจิกำรเงินของ CGS-CIMB ในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้  
1.  เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของท่ำนให้แก่บริษัทจัดกำรภำยในกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำม FATCA หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บ

ภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ช่ือลูกค้ำ ที่อยู่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะ ตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมือ) 
จ ำนวนเงินหรือมลูคำ่คงเหลือในบญัชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบัญชี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี จ ำนวนเงิน ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB 
ตลอดจนจ ำนวนรำยได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงนิ/ทำงธุรกิจที่อำจถูกร้องขอโดยบรษิัทภำยในกลุม่ธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB  หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง 
IRS ด้วย  

2.  หักเงินจำกบัญชีของท่ำน และ/หรือ เงินได้ที่ท่ำนได้รับจำกหรือผ่ำนกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในจ ำนวนที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภำยใต้บังคับของ
กฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่ำงกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว 

3.  หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สำมำรถจะขอให้ยกเว้นกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ห้ำม
กำรรำยงำนข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB 
เห็นสมควร  

หนังสือฉบับนี้มอบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (CGS-CIMB) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูล กำรหักบัญชีและกำรยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับข้ำพเจ้ำ เพื่อเป็นหลักฐำนแห่งกำรนี้ จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
                                                                                

 ให้ไว้ ณ วันที่.....................................................                                              
 

ลงช่ือ........................................................................................................................................ลูกค้ำ 
                                                                  
                                                                                                                  (............................................................................................................................ ...........)     
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แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 

 

ส ำหรับลูกค้ำประเภทนิติบุคคล เลขท่ีบัญชี: 

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล ผู้ขอเปิดบัญชี: 
ส ำหรับสถำบันกำรเงินภำยใต้ข้อก ำหนดของ  FATCA ท่ีมี GIIN 
หมำยเลข GIIN: 

ประเทศท่ีจดทะเบียน : 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษขีองประเทศไทย: 

กรณีลูกค้ำเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับกำรสนับสนุน (Sponsored Entity) 
ชื่อนิติบุคคลท่ีสนับสนุน: 
หมำยเลข GIIN นิติบุคคลท่ีสนับสนุน: 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ำมี) 
หมำยเลข:                                                            ประเทศ: 
หมำยเลข:                                                            ประเทศ: 
หมำยเลข:                                                            ประเทศ: 

ส่วนท่ี 1 สถำนะของผู้ขอเปิดบัญชี นิติบุคคลอเมริกัน 

โปรดเลือกท ำเครื่องหมำยในช่องท่ีสอดคล้องกับสถำนะของผู้ขอเปิดบัญชี   
หำกท่ำนตอบว่ำ “ใช่” โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดค ำถำม หำกท่ำนตอบ "ไม่ใช่" โปรดกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป 
1 ท่ำนเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช ่
สถำบันกำรเงิน / นิติบุคคลที่มีรำยได้หลักมำจำกกำรลงทุน 

หำกท่ำนตอบว่ำ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดค ำถำม 
2 ลูกค้ำเป็นสถำบันกำรเงิน ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช ่
3 ลูกค้ำเป็นนิติบุคคลท่ีมีรำยได้จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต้ังแต่ร้อยละ  50 ขึ้นไปของรำยได้รวม หรือมีสินทรัพย์ท่ีสำมำรถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ต้ังแต่      

ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่ำสุด 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกท่ำนเป็นนิติบุคคลตำมข้อ 3.1–3.2  
       3.1 องค์กร/หน่วยงำนของรัฐบำลที่ได้รับกำรยกเว้นภำยใต้ FATCA เช่น หน่วยงำนรำชกำร องค์กรระหว่ำงประเทศ หรือธนำคำรกลำง เป็นต้น             
       3.2 นิติบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น ภำยใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหำก ำไร สมำคม มูลนิธิ 
           นิติบุคคลใหม่ท่ีเร่ิมจัดต้ังไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น       

 ใช่                 ไม่ใช ่

ส่วนท่ี 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 
1. ลูกค้ำยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.  ลูกค้ำรับทรำบและตกลงว่ำ หำกลูกค้ำมีสถำนะเป็นนิติบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตำมแบบฟอร์มนี้ หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN-E เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ 
CGS-CIMB* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน /ทำงธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ  CGS-CIMB เห็นสมควร 

3.  ลูกค้ำตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันท ำให้ข้อมูลของลูกค้ำที่ระบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง 

4.  ลูกค้ำรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีที่ลูกค้ำไม่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถำนะของลูกค้ำ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลย
พินิจเพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมที่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร  

*“กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB” ให้หมำยควำมรวมถึง สมำชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมำชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB 
Group Sdn Bhd) 

ส่วนท่ี 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี 
ลูกค้ำตกลงใหค้วำมยนิยอม ที่ไม่อำจยกเลิกเพกิถอนแก่กลุ่มธุรกจิกำรเงินของ CGS-CIMB ในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้ 
1.  เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของลูกค้ำให้แก่บริษัทภำยในกลุม่ธุรกิจกำรเงนิของ CGS-CIMB เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำม FATCA หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกร

ของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถงึ ช่ือลูกค้ำ ที่อยู่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะ ตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมือ) จ ำนวนเงนิ
หรือมูลค่ำคงเหลือในบัญชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบัญชี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชีจ ำนวนเงิน ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB  ตลอดจน
จ ำนวนรำยได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับควำมสัมพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจที่อำจถกูร้องขอโดยบริษัทภำยในกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB  หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย 

2.  หักเงินจำกบัญชีของลูกค้ำ และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้ำได้รับจำกหรือผ่ำนกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในจ ำนวนที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศซึ่ งรวมถึง IRS ภำยใต้บังคับของ
กฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่ำงกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว      

3.  หำกลูกค้ำไม่ให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะบัญชีที่ต้องรำยงำน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สำมำรถจะขอให้ยกเว้นกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่ห้ำมกำรรำยงำนข้อมลูได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบเุป็น Non-Participating FFI กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับลูกค้ำ ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วน ตำมที่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

หนังสือฉบับนี้มอบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (CGS-CIMB) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลง
ยินยอมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล กำรหักบัญชีและกำรยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับข้ำพเจ้ำ เพื่อเป็นหลักฐำนแห่งกำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
 

ให้ไว้ ณ วันที่.........................................................................                                                               
ตรำประทับของนิติบุคคล 

                                                                                               

ลงช่ือ........................................................................................................................................................................................ลูกค้ำผู้ขอเปิดบัญชี 
                                                                     
                                                            (............................................................................................................................ ...........................................................)       
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สัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

สัญญำเลขที่....................................      วันที่  ……………………………………………………………….. 
สัญญำนี้ท ำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ระหว่ำง  
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “บริษัทจัดกำร” ฝ่ำยหนึ่ง กับ  
 

……………………………………………………………………………………………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ลูกค้ำ” อีกฝ่ำยหนึ่ง 
โดยที่บริษัทจัดกำรได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล และลูกค้ำมี
ควำมประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทจัดกำรเป็นบริษัทจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจัดกำรตกลงรับท ำหน้ำที่ดังกล่ำวให้กับลูกค้ำตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุ
ในสัญญำนี้ ดังนั้น คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงท ำสัญญำกันโดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
 

1. ค ำนิยำม 
เว้นแต่บริบทของสัญญำนี้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ค ำนิยำมต่ำงๆ ให้มีควำมหมำยดังนี้ 

(1) “กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์” หมำยถึง พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

(2) “ตลำดหลักทรัพย์” หมำยควำมถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) และ/หรือ ตลำดตรำสำรหนี้ (BEX) และ/
หรือ ตลำดอนุพันธ์ (TFEX) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขำยตรำสำรหนี้ไทย (Thai BMA) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ล่วงหน้ำ 
และ/หรือ แหล่งกลำงในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์อ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

(3) “ก.ล.ต.” หมำยควำมถึง คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ให้หมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนด้วย 

(4) “ประกำศ” หมำยควำมถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล และ
ประกำศต่ำงๆ ของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล และให้หมำยควำมรวมถึงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง ประกำศ หนังสือ ค ำชี้แจง 
เอกสำร เว็บไซต์ (website) อีเมล ที่ออกโดยบริษัท ตลำดหลักทรัพย์ ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ศูนย์บริกำรด้ำนหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขำยตรำสำรหนี้ไทย 
หน่วยงำนรำชกำร 

(5) “กองทุน” หมำยถึง กองทุนส่วนบุคคลของลูกค้ำตำมสัญญำนี้ 
(6) “รำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรก” หมำยถึง รำยกำรหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินซึ่งลูกค้ำส่งมอบให้แก่บริษัทจัดกำรตำมสัญญำนี้ 
(7) “หลักทรัพย”์ หมำยถึง หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้  ใบส ำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตรำสำรหนี้ ตรำสำรอ่ืนใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทั้งหลักทรัพย์อ่ืนใดซึ่งซื้อขำยได้ตำมกฎหมำย 
(8) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมำยควำมถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนุญำตให้ท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ 
(9) “เครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่น ำมำใช้ค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพิ่ม 
(10) “วันท ำกำร” หมำยถึง วันและเวลำท ำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร ซึ่งไม่ใช่วันเสำร์ วันอำทิตย์ หรือตำมที่ ก.ล.ต. ประกำศให้เป็นวันหยุดท ำกำรของบริษัท

จัดกำร 
(11) “ดอกเบี้ย” หมำยถึง จ ำนวนเงินซึ่งบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้ำต้องช ำระ หรือผลตอบแทนซึ่งบริษัทตกลงจ่ำยให้แก่ลูกค้ำ โดยบริษัทจะก ำหนดอัตรำ

ดอกเบี้ยและค ำนวณอัตรำดอกเบี้ยด้วยกำรประกำศ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยตำมที่เห็นสมควรโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ ลูกค้ำทรำบ 
ส ำหรับอัตรำดอกเบี้ยผิดนัดตำมสัญญำนี้บริษัทมีสิทธิเรียกจำกลูกค้ำในอัตรำสูงสุดร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปี 

(12) “หน่วยงำนรำชกำร” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย กระทรวงกำรคลัง ศำล ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพำกร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หน่วยงำนก ำกับดูแลกำร
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนใด 

 

2. กำรแต่งตั้งและกำรส่งมอบรำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรก 
ลูกค้ำตกลงแต่งตั้งให้บริษัทจัดกำรเป็นบริษัทจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้ำและบริษัทจัดกำรตกลงรับท ำหน้ำที่ดังกล่ำว โดยน ำรำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรกของลูกค้ำไป
จัดกำรลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ในต่ำงประเทศ ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรโดยมีนโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกัดกำรลงทุนตำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี้ และให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ด้วย 
ลูกค้ำตกลงจะส่งมอบรำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรก ตำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี้ให้แก่บริษัทจัดกำรภำยใน 5 (ห้ำ) วันท ำกำร นับแต่วันที่ท ำสัญญำนี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญำนี้ด้วย  
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรตกลงจะน ำรำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรกไปด ำเนินกำรจัดกำรลงทุนให้กับลูกค้ำตำมนโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกัดกำรลงทุนตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญำนี้ 
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สัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

3. สิทธิและหน้ำที่ของบริษัทจัดกำร ส ำหรับรับจัดกำรกองทุนภำยใต้สัญญำนี้ 
บริษัทจัดกำรตกลงจัดกำรกองทุนของลูกค้ำ ภำยใต้ข้อก ำหนดและหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

3.1   บริษัทจัดกำรตกลงเสนอนโยบำยกำรลงทุนที่เหมำะสมกับลูกค้ำ โดยพิจำรณำตำมควำมประสงค์ของลูกค้ำพร้อมกับเอกสำรข้อมูลลูกค้ำ ได้แก่ ประวัติลูกค้ำ 
มูลค่ำกำรลงทุน ประสบกำรณ์ในกำรลงทุน ฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงภำวะของตลำดทุนและตลำดเงินในช่วงเวลำที่ลูกค้ำต้องกำรจะลงทุน เพ่ือก ำหนดเป็น
นโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกัดกำรลงทุนให้กับลูกค้ำ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะจัดท ำนโยบำยกำรลงทุนดังกล่ำวตำมข้อมูลของลูกค้ำที่ได้ให้ไว้กับบริษัทจัดกำร
เท่ำนั้น 

3.2 บริษัทจัดกำรตกลงด ำเนินกำร และลูกค้ำตกลงมอบอ ำนำจและ/หรือมอบหมำยให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
(1) ซื้อ และ/หรือ ขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืนใดซึ่งมีกำรจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ ซื้อ และ/หรือ ขำยหุ้นกู้ และ/หรือ พันธบัตรของบริษัทและ

รัฐบำล แล้วแต่กรณี ซื้อ และ/หรือ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงกำร ลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใดทุกประเภท ทั้งใน
ประเทศไทย และ/หรือ ในต่ำงประเทศ และ/หรือเข้ำผูกพันตำมสัญญำต่ำงๆ ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมประกำศ ก.ล.ต. ตลอดจนกำรขำยหรือ
กำรเปลี่ยนสภำพหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นเงินสดหรือเงินฝำกในนำมของลูกค้ำ 

(2) ด ำเนินกำรรับมอบ และ/หรือ ส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของกองทุนตำมสัญญำนี้ 
(3) ด ำเนินกำรในนำมของลูกค้ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ รวมถึงสิทธิในกำรรับเงินปันผล สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน และสิทธิ

ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนส ำหรับหลักทรัพย์ที่มีอยู่ ในบัญชีกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio) โดยบริษัทจัดกำรจะเข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ตำมที่กองทุนไปลงทุนไว้ เพื่อรักษำประโยชน์ของลูกค้ำตำมที่เห็นสมควร และแจ้งแนวทำงกำร
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบโดยวิธีกำรที่เหมำะสม และกำรแจ้งดังกล่ำวอำจท ำเป็นรำยปีหรือรำยเดือนก็ได้ตำมที่บริษัทจัดกำร
จะเห็นสมควร 

(4) รับเงินปันผล และ/หรือ รับสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ 
(5) จองซื้อหุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์อ่ืนใดซึ่งเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (right issue) และ/หรือ แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) และ/หรือ 

ต่อประชำชน (public offering)  ในนำมของลูกค้ำตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่ำว ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำตำมที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ 

(6) แต่งตั้งให้บุคคลตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรกองทุนส่วนบุคคลเพื่อดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุน
ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร 

(7) จัดให้มีตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์และทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรื อ ตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือซื้อขำย
หลักทรัพย์และทรัพย์สินในต่ำงประเทศ ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดกำรมีสิทธิแต่งตั้งบริษัทจัดกำร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์และทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศได ้

(8) ด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุน (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจให้บริษัทจัดกำรเป็นตัวแทนหรือ
ผู้รับมอบอ ำนำจของลูกค้ำ ในกำรออกค ำสั่งแก่ผู้รับฝำกทรัพย์สินเพ่ือด ำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรและจัดกำรกองทุน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ลูกค้ำต้องแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบเป็นหนังสือล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วัน ก่อนวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

(9) ด ำเนินกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนใด และ/หรือ ตั๋วเงิน และ/หรือ กำรลงทุนในรูปแบบอ่ืนใดตำมค ำสั่งของลูกค้ำ 
(10)  ด ำเนินกำรอ่ืนใดที่จ ำเป็นและสมควรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษำผลประโยชน์ของลูกค้ำ 
(11) จดัให้มีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของกองทุนตำมที่ลูกค้ำร้องขอ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องจัดท ำงบกำรเงินของกองทุน รวมทั้งจัดให้มี

กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวโดยผู้สอบบัญชีตำมประกำศ ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรมีสิทธิที่จะแต่งตั้ง และ/หรือ เปลี่ ยนแปลง
ผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตำมที่เห็นสมควรภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมประกำศ ก.ล.ต.  ทั้งนี้ ในกำรตรวจสอบบัญชีของกองทุนตำมที่ลูกค้ำ
ร้องขอดังกล่ำวลูกค้ำตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทจัดกำรต้องจัดท ำงบกำรเงินของกองทุนโดยผู้สอบบัญชีภำยใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตำมประกำศ ก.ล.ต. 

(12) ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินบำท และ/หรือ แลกเปลี่ยนเงินบำทเป็นเงินตรำต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

3.3  บริษัทจัดกำรจะจัดท ำและปรับปรุงรำยกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio) รวมตลอดทั้งเก็บบันทึกของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และ/หรือ กำรลงทุนในตั๋วเงิน 
และ/หรือ กำรฝำกเงินในรำยกำรลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้องของลูกค้ำ 

3.4 บริษัทจัดกำรจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unquoted Investment) ในนำมของลูกค้ำ เว้นแต่หลักทรัพย์นั้นอยู่ในขั้นตอน
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชำชน (IPO) หรือหลักทรัพย์นั้นออกโดยบริษัทที่มีแผนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชน หรือเป็นกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ 
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สัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
  

3.5  บริษัทจัดกำรตกลงแจ้งรำยงำนประจ ำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนให้กับลูกค้ำทรำบทำงไปรษณีย์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ หรืออื่นใดที่
บริษัทจัดกำรก ำหนดให้มีขึ้นในอนำคต และลูกค้ำตกลงขอใช้บริกำรดังกล่ำวกับบริษัทจัดกำร  

3.6 จัดท ำข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตำมที่ลูกค้ำร้องขอโดยลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยแต่เพียงผู้เดียว ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตำมประกำศ ก.ล.ต. 

 

4. อัตรำและวิธีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย  
ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมพร้อมกับภำษีอำกรของลูกค้ำ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้แก่บริษัทจัดกำร โดยลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทจัดกำรมีสิทธิหักเงิน และ/หรือ 
น ำทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ของลูกค้ำในบัญชีของลูกค้ำหรือกองทุนมำช ำระค่ำธรรมเนียมพร้อมกับภำษีอำกรของลูกค้ำ  รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ส ำหรับกำรจัดกำร
กองทุนของลูกค้ำได้โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 (หนึ่ง) วันท ำกำร ก่อนวันที่หักเงิน และ/หรือ น ำทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ของลูกค้ำ 
และ/หรือ กองทุน ไปช ำระค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเบื้องต้น บริษัทจัดกำรจะก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรลงทุน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใด) ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเบื้องต้นเป็นรำยวัน จำกมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันท ำกำรแต่ละวัน และสรุปยอด ณ 
วันสิ้นเดือน เพือ่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเบื้องต้นในวันท ำกำรที่ 3 (สำม) ของเดือนถัดไป 

4.2 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพ่ิม (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใด) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดกำรจะก ำหนดไว้ในนโยบำย
กำรลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพ่ิมปีละสองครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน และ ณ สิ้นเดือนธันวำคมของแต่ละปี 
หลังจำกหักค่ำธรรมเนียมจัดกำรและค่ำใช้จ่ำยทุกชนิด โดยน ำมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเฉพำะในส่วนที่สูงกว่ำเครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) มำค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพ่ิม โดยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพ่ิม (รวมถึง
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่ืนใดและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ) แล้วจะถูกน ำมำใช้เป็นเครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (High 
Watermark) ใหม่ส ำหรับใช้ในครั้งถัดไป หำกในรอบกำรค ำนวณใดๆ ก็ตำม มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิมีมูลค่ำต่ ำกว่ำเครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ (High Watermark) ให้ถือเอำเครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) เดิมที่สูงกว่ำส ำหรับใช้ในรอบถัดไป บริษัทจัดกำรจะ
เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพ่ิม ภำยใน 5 (ห้ำ) วันท ำกำรหลังจำกวันสิ้นเดือนมิถุนำยน หรือวันสิ้นเดือนธันวำคมของแต่ละปี โดยกำรก ำหนด
เครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ในแต่ละครั้ง มีรำยละเอียดดังนี้ 
(1) ส ำหรับครั้งแรก (นับตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน หรือวันที่ 31 ธันวำคม ของปีที่ท ำสัญญำขึ้นกับว่ำสัญญำจะท ำในช่วงเวลำใด) 

เครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) จะเท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สินของรำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรก 
(2) ส ำหรับครั้งถัดไป (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน และ วันที่ 1 กรกฎำคม ถึงวันที่ 31 ธันวำคม ของแต่ละปี) เครื่องหมำยระดับสูงสุด

ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) จะเท่ำกับเครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ของรอบกำรค ำนวณครั้ง
ล่ำสุดหลังจำกหักค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยและภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เกิดขึ้นตำมสัญญำนี้ 

(3) กรณีที่มีกำรลดขนำดของกองทุน จะไม่มีผลกับเครื่องหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) 
(4) กรณีที่มีกำรเพ่ิมขนำดของกองทุน เงินลงทุนจะมี High Watermark เท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV/UNIT) ของวันที่มีกำรเพ่ิมขนำดของ

กองทุน โดยจะค ำนวณหน่วยลงทุนเพิ่มตำมสูตรค ำนวณดังนี้ 
 (4.1) ค ำนวณจ ำนวนหน่วย (Unit) ใหม่ ดังนี้ 
   จ ำนวนหน่วยลงทุนส่วนเพิ่ม เท่ำกับ เงินลงทุนใหม่ หำร มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของวันที่ท ำกำรเพ่ิมขนำดกองทุน (NAV/Unit) 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพ่ิม ตำมที่บริษัทประกำศก ำหนดให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ด้วย  ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพิ่ม เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมจำกค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเบื้องต้น โดยบริษัทจัดกำรมีสิทธิเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเบื้องต้น
และค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพ่ิม โดยลูกค้ำจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรทั้งสองส่วนดังกล่ำวของบริษั ทจัดกำรไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.3 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ บริษัทจัดกำรจะก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรลงทุน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใด) 
4.4  ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และภำษีมูลค่ำเพ่ิมทั้งในและต่ำงประเทศที่บริษัทจัดกำรสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ในนำมของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง 
4.5 ค่ำธรรมเนียมกำรรับฝำกทรัพย์สิน 
4.6 ค่ำภำษีอำกรของลูกค้ำซึ่งรวมถึงภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ส ำหรับเงินได้ต่ำงๆ ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและอำกรแสตมป์ที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกองทุน และ/หรือ 

กำรลงทุน และ/หรือ กำรจัดกำรกองทุน รวมทั้งลูกค้ำจะต้องช ำระเงินอ่ืนใดที่เกี่ยวกับกองทุนของลูกค้ำซึ่งลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมกฎหมำย 
4.7 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมที่เกิดขึ้นจริง เช่น กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ กำรผิดนัดช ำระรำคำ เป็นต้น 
4.8 ค่ำจัดท ำและจัดพิมพ์รำยงำน บัญชี หนังสือบอกกล่ำว ประกำศ เอกสำรใดๆ ตำมที่ ก.ล.ต. และ/หรือ บริษัทจัดกำรก ำหนดหรือตำมที่ลูกค้ำร้องขอ 
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4.9 ในกรณีที่ลูกค้ำบอกเลิกสัญญำหรือมีกำรลดขนำดของกองทุนก่อนวันที่ 31 ธันวำคม ของปีที่ท ำสัญญำนี้ (ส ำหรับปีแรก) หรือก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ 1 
(หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ 1 มกรำคม ของแต่ละปี (ส ำหรับปีถัดไป) แล้วแต่กรณี ลูกค้ำจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมสัดส่วนของระยะเวลำ (Prorate) ที่บริษัท
จัดกำรได้ท ำกำรจัดกำรลงทุนให้ลูกค้ำ รวมถึงต้องช ำระภำษีอำกรของลูกค้ำ โดยค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่มีกำรเลิกสัญญำ หรือ ณ วันที่มีกำร
ลดขนำดของกองทุน แล้วแต่กรณี 

4.10 ค่ำสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในกรณีลูกค้ำมีควำมประสงค์ให้บริษัทจัดกำรจัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง 
4.11 ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำเช็ค ค่ำภำษี ค่ำธรรมเนียมศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ ค่ำนำยหน้ำ

ซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.12 ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกฎหมำย และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำมหรือกำรด ำเนินคดีเพื่อช ำระหนี้ใด ๆ ของกองทุน รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรรับช ำระ

หนี้เป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนกำรช ำระหนี้ด้วยเงินสดตำมตรำสำรหนี้ ที่เกิดขึ้นจำกส ำนักงำนกฏหมำย ศำล และ/หรือ หน่วยงำนของรัฐ เอกชน ที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภำยใน และ/หรือ ภำยนอกประเทศไทย เช่น ค่ำปรึกษำกฏหมำย ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม ค่ำสืบทรัพย์ และ/หรือ บังคับคดี ค่ำใช้จ่ำยใน
ด้ำนนิติกรรม ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับทำงรำชกำร เป็นต้น ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี หรือด ำเนินกำรใดๆ อันเนื่องมำจำก
บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะกรณีที่บริษัทจัดกำรถูกเรียกร้อง และ/หรือ ฟ้องร้องด ำเนินคดี หรือบริษัทจัดกำรมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำเป็น
คู่ควำมร่วมกับลูกค้ำในศำล หรือทำงกฎหมำย 

4.13 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดอันจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศ (ถ้ ำมี) โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ง
ให้ลูกค้ำทรำบในภำยหลัง 

ทั้งนี้  ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทจัดกำรมีสิทธิด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ำงต้นได้เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมในส่วนของ
บริษัทจัดกำร บริษัทนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดกำรจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้ำทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วันท ำกำร  
 

5. สิทธิหน้ำที่ของลูกค้ำ 
ลูกค้ำรับทรำบและยอมรับว่ำกำรรับจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรนั้น ลูกค้ำมีสิทธิและหน้ำที่ของลูกค้ำดังต่อไปนี้ 

5.1 สิทธิของลูกค้ำ 
(1) ลูกค้ำมีสิทธิแจ้งบอกเลิกสัญญำนี้ภำยใน 5 (ห้ำ) วันท ำกำรนับต้ังแต่วันที่ท ำสัญญำนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำ และไม่ต้องชดใช้

ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรเนื่องจำกกำรบอกเลิกสัญญำดังกล่ำว ในกรณีบริษัทจัดกำรได้ด ำเนินกำรลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดกำรจะคืนรำยกำร
ทรัพย์สินเริ่มแรก (เงินลงทุน) เท่ำที่เหลืออยู่ให้แก่ลูกค้ำ และลูกค้ำยังคงต้องรับผิดชอบภำระหนี้หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนหรือหลังจำกที่
ลูกค้ำมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญำ  

(2) ลูกค้ำมีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกัดในกำรลงทุนของกองทุน โดยลูกค้ำจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วันท ำกำร ตำมแบบที่บริษัทจัดกำรก ำหนด กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกัดในกำรลงทุนของ
กองทุนดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทจัดกำรได้ตกลงยืนยันกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวกับลูกค้ำแล้ว  

(3) ลูกค้ำมีสิทธิเพิ่มหรือลดขนำดของกองทุนได้โดยลูกค้ำต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยในก ำหนดเวลำดังต่อไปนี้ 
(3.1) ไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วันท ำกำรในกรณีที่ลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะเพ่ิมขนำดของกองทุน 
(3.2) ไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วันท ำกำรในกรณีที่ลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะลดขนำดของกองทุน 
ในกรณีที่ลูกค้ำขอลดขนำดของกองทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรส่งมอบเงิน ส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สินคืนให้แก่ลูกค้ำตำมที่
เห็นสมควร ในกรณีปรำกฎว่ำหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่ำวมีข้อจ ำกัดกำรโอน หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบให้แก่ลูกค้ำได้ไ ม่ว่ำ
ด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรมีสิทธิที่จะระงับหรือปฏิเสธกำรขอลดขนำดของกองทุนได้โดยแจ้งใหลู้กค้ำทรำบภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำร นับแต่วันที่
บริษัทจัดกำรได้รับหนังสือแสดงเจตนำขอลดขนำดของกองทุนของลูกค้ำ 

(4) ลูกค้ำจะได้รับรำยงำนประจ ำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนผ่ำนทำงไปรษณีย์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์หรืออื่นใดที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนดให้มีขึ้นในอนำคต ซึ่งลูกค้ำตกลงขอใช้บริกำรดังกล่ำวกับบริษัทจัดกำร  

(5) ในกรณีที่มูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนของลูกค้ำลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ
ตำมที่แสดงในรำยงำนแสดงมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบพร้อมกับรำยงำนประจ ำเดือน 

(6) ลูกค้ำมีสิทธิที่จะได้รับกำรเปิดเผยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทจัดกำรตำมที่ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืนใดที่ก ำกับ
ดูแลหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนดไว้ 

(7) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนตำมกฎหมำยลูกค้ำตกลงมอบอ ำนำจให้บริษัทจัดกำรมีอ ำนำจที่จะท ำสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ จัดท ำข้อตกลงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องแทนลูกค้ำได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร และให้ถือว่ำลูกค้ำใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ 
โดยบริษัทจัดกำรจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกลูกค้ำ 
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5.2  หน้ำที่ของลูกค้ำ 
(1) ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนให้แก่บริษัทจัดกำรตำมที่ระบุไว้ในสัญญำนี้ และในกรณีที่ลูกค้ำยัง

ค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังกล่ำว ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรมีสิทธิด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือน ำหลักทรัพย์ และ /หรือ ทรัพย์สินของ
กองทุนหรือลูกค้ำมำช ำระหนี้ที่ค้ำงอยู่กับบริษัทจัดกำรก่อนกำรส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่เหลืออยู่คืนให้แก่ลูกค้ำ 

(2)  ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องจัดท ำและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้ำตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ทั้งนี้ รำยละเอียดข้อมูลที่ต้องปรับปรุงให้เป็นไปตำมประกำศ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนใดก ำหนดไว้ 

(3) ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ กำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป
ซึ่งหลักทรัพย์ และกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ำกิจกำรตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง 

(4) ลูกค้ำมีหน้ำที่ต้องให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่แก่บริษัทจัดกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทจัดกำรตำมสัญญำนี้  
5.3 ค ำรับรองของลูกค้ำ 

(1) ลูกค้ำรับรองว่ำลูกค้ำได้รับทรำบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุน ตลอดจนมำตรฐำนหรือธรรมเนียมกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรกองทุน แล ะ
ลูกค้ำตกลงยินยอมปฏิบัติตำมกฎหมำย มำตรฐำนหรือธรรมเนียมกำรปฏิบัติดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่จะมีขึ้น ในภำย
หน้ำด้วย 

(2) ลูกค้ำรับรองว่ำบริษัทจัดกำรมีหน้ำที่ในฐำนะบริษัทจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลตำมสัญญำนี้เท่ำนั้น โดยบริษัทจัดกำรไม่มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน
กฎหมำยหรือภำษีอำกรให้แก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ลูกค้ำตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในกำรช ำระภำษีตำมกฎหมำยต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

(3) ลูกค้ำรับรองว่ำลูกค้ำเป็นเจ้ำของทรัพย์สินที่ลูกค้ำส่งมอบให้แก่บริษัทจัดกำรเพ่ือกำรจัดกำรกองทุนตำมสัญญำฉบับนี้โดยชอบด้วยตำมกฎห มำย 
รวมทั้งรับรองว่ำทรัพย์สินดังกล่ำวปรำศจำกข้อโต้แย้งหรือภำระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ได้กู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินอ่ืน
ใดเพื่อน ำมำจัดกำรกองทุนแต่ประกำรใด 

(4)   ลูกค้ำรับรองว่ำบริษัทจัดกำรได้จัดท ำและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทจัดกำร ข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่เสนอให้ลูกค้ำพิจำรณำและข้อมูล
เกี่ยวกับสิทธิของลูกค้ำ ให้แก่ลูกค้ำล่วงหน้ำก่อนวันที่ท ำสัญญำนี้แล้ว 

(5) ลูกค้ำขอรับรองว่ำ ในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตำมสัญญำนี้ บริษัทจัดกำรจะใช้วิธีค ำนวณตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ล. ต. 
ประกำศก ำหนด ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำงประเทศ กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่ำว ให้บริษัท
จัดกำรใช้ตำมข้อมูลล่ำสุดที่ประกำศหรือได้รับจำกสถำบันกำรเงิน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดที่ใช้อ้ำงอิงอย่ำงเป็นทำงกำร ภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันที่
ค ำนวณมูลค่ำดังกล่ำว  

 ในกำรใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเพ่ือค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตำมประกำศของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยในกรณีที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกำศอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว ให้บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่ประกำศโดย
ธนำคำรพำณิชย์ หรือ หน่วยงำนอ่ืนใดที่ใช้อ้ำงอิงอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรม 
ในกรณีที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่ ก.ล.ต. ประกำ ศ
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทจัดกำรใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรค ำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือที่ ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดได้ทันที โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้
ลูกค้ำทรำบ 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรสำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำวิธีค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้น ท ำให้มูลค่ำทรัพย์สินไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมูลค่ำ หรือในกรณีที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจำกที่ก ล่ำวไว้
ข้ำงต้น บริษัทจัดกำรสำมำรถก ำหนดมูลค่ำทรัพย์สินตำมรำคำที่เป็นธรรมได้ 
ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงจะปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำอย่ำงเคร่งครัด 

(6) ลูกค้ำขอรับรองว่ำนโยบำยกำรลงทุนตำมสัญญำนี้ ลูกค้ำกระท ำด้วยควำมสุจริตโดยไม่มีเจตนำที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตำมกฏหมำยแต่ประกำรใด 
(7) ลูกค้ำรับรองว่ำจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรถือหุ้น และ/หรือ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรือ ผู้จัดกำร และ/หรือ ผู้บริหำร และ/หรือ ผู้สอบ

บัญชีในบริษัทใดๆ ดังกล่ำวต่อบริษัทจัดกำรทันทีตำมแบบที่ก ำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร รวมทั้งจัดส่งข้อมูลต่ำงๆ  ของ
ลูกค้ำตำมที่บริษัทจัดกำรร้องขอภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่ำว ลูกค้ำจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบเป็นหนังสือ
ทันท ี

(8) ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทจัดกำรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำให้แก่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจและหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ำตำมกฏหมำย 
(9) ในวันที่ท ำสัญญำนี้ ลูกค้ำตกลงมอบอ ำนำจให้บริษัทจัดกำร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนดมีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือจัดก ำร

กองทุนตำมสัญญำนี้ รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วงให้แก่บุคคลใดๆ เป็นผู้ด ำเนินกำรแทนได้ โดยลูกค้ำตกลงให้ถือว่ำสัญญำฉบับนี้เป็น
หลักฐำนแห่งกำรมอบอ ำนำจด้วย ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขกำรมอบอ ำนำจ และ/หรือ จัดท ำเอกสำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว ลูกค้ำจะ
ด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรร้องขอทุกประกำร 
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 (10) ลูกค้ำมีหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือกับบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรู้จักลูกค้ำ 
(Know Your Customer: KYC) และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ
กำรให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใดให้แก่บริษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมกฏหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำร มีสิทธิปฎิเสธ และ/หรือระงับ  และ/หรือยกเลิกกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำได้ตำมที่เห็นสมควร โดยไม่จ ำต้องแจ้ งให้ลูกค้ำทรำบ
ล่วงหน้ำ หำกบริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำอำจมีลักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน หรืออำจมีลักษณะเป็นกำรหลีกเลี่ยงกฏหมำยหรือขัดแย้งต่อกฏหมำยต่ำง ๆ 

(11) เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและยับย้ังกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมกำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกรรมที่ไม่เหมำะสม บริษัทจัดกำรมีสิทธิที่
จะขอให้ลูกค้ำจัดหำข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำได้
ตำมที่เห็นสมควร โดยไม่จ ำต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ 

 

6. ค ำสั่งของลูกค้ำ 
6.1 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมสัญญำนี้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ลูกค้ำ หรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนลูกค้ำ (หำกมี) ตกลงส่งค ำสั่งด้วยวำจำทำง โทรศัพท์ หรือ

เป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนทำงโทรสำร หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบสื่อโซเซียลอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในภำยหน้ำ
ตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยลูกค้ำตกลงยอมรับว่ำ บริษัทจัดกำรสำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำสั่งดังกล่ำวได้ทันที และให้ถือว่ำค ำสั่งดังกล่ำ วเป็นค ำสั่งที่
ถูกต้องของลูกค้ำซึ่งลูกค้ำไม่มีสิทธิโต้แย้งค ำสั่งดังกล่ำวในภำยหลังไม่ว่ำด้วยเหตุใดทั้งสิ้น 

6.2 ค ำสั่งของลูกค้ำดังกล่ำวจะต้องอยู่ภำยใต้และสำมำรถปฏิบัติตำมได้โดยชอบด้วยกฎหมำย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติที่ เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปของตลำดหลักทรัพย์ สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย รวมถึงข้อก ำหนดของหลักทรัพย์และตรำสำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะรับค ำสั่งของ
ลูกค้ำในวันและเวลำท ำกำรเท่ำนั้น 

6.3 ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบและชดใช้บรรดำควำมสูญเสีย ควำมเสียหำย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทจัดกำร อันเนื่ องมำจำกกำรที่บริษัท
จัดกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของลูกค้ำ 

6.4 บริษัทจัดกำรมีสิทธิที่จะไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของลูกค้ำ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของลูกค้ำนั้นอำจส่งผล ให้บริษัทจัดกำร 
หรือลูกค้ำ ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล หรือค ำสั่งของลูกค้ำน้ันไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำนี้ หรือมีผลให้บริษัทจัดกำร
หรือลูกค้ำผิดสัญญำที่มีต่อบุคคลภำยนอก หรือ ไม่เป็นไปตำมนโยบำยและข้อจ ำกัดกำรลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่บริษัทจัดกำรใช้ดุลพินิจปฏิเสธค ำสั่ง
ของลูกค้ำ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบเป็นหนังสือภำยในระยะเวลำอันสมควรนับแต่ได้รับทรำบค ำสั่งของลูกค้ำ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรไม่ต้องรับผิดใน
บรรดำควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้ำ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งเป็นผลมำจำกกรณีดังกล่ำว 

 

7. กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรบันทึกบัญชี ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลด ำเนินงำนของกองทุนเป็นประจ ำทุกเดือนซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรตำมประกำศสมำคม
บริษัทจัดกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน หรือ ตำมหลักเกณฑ์ที่แนบท้ำยสัญญำนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
ด้วย  
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะใช้วันที่ลูกค้ำด ำเนินกำรโอนรำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรกให้แก่บริษัทจัดกำรเสร็จเรียบร้อยเป็นวันเริ่มต้นค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุน และถือว่ำวันเริ่มต้นค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิดังกล่ำวเป็นวันเริ่มต้นกองทุน 
หำก ก.ล.ต. และ/หรือ สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน ออก กฎ ระเบียบ ประกำศ หรือข้อบังคับในเรื่องต่ำงๆ รวมถึงกำรแก้ไขปรับปรุงหลักกำรบันทึกบัญชี กำรประเมินมูลค่ำ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ หรือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน บริษัทจัดกำรจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ 
และให้ถือว่ำลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรแก้ไขปรับปรุงหลักกำรดังกล่ำวโดยทันทีในวันที่มีประกำศดังกล่ำวหรือในวันที่ประกำศดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ  
 

8. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุน 
ลูกค้ำเข้ำใจและรับทรำบว่ำ กำรลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่ำงๆ มีควำมเสี่ยง เนื่องจำกมูลค่ำและผลตอบแทนของกำรลงทุน สำมำรถผันแปรขึ้นลงตำมระดับรำคำ
ของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือ ปัจจัย และ/หรือ สภำพแวดล้อมต่ำงๆ อันอำจมีผลกระทบต่อตลำดกำรเงิน ซึ่งลูกค้ำอำจไม่ได้รับทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
คืน ไม่ว่ำทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน และลูกค้ำเข้ำใจว่ำ บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถให้ค ำรับประกันหรือมอบหมำยให้กรรมกำรหรือพนักงำนใดๆ ของบ ริษัทจัดกำร ให้ค ำ
รับประกันแทนในนำมของบริษัทจัดกำร เกี่ยวกับเงินกองทุน และ/หรือ ผลตอบแทน และ/หรือ อัตรำผลประโยชน์ที่แน่นอนที่ลูกค้ำจะได้รับจำกกำรจัดกำรกองทุน ลูกค้ำตก
ลงยอมรับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในกองทุนของลูกค้ำ  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจัดกำรในอดีตมิใช่สิ่งที่รับประกันผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำนี้ได้  
ลูกค้ำได้รับทรำบค ำเตือนและค ำอธิบำยเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกัดในกำรลงทุนตำมสัญญำนี้จำกบริษัทจัดกำรแล้ว  
ลูกค้ำเข้ำใจและรับทรำบควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ลูกค้ำตกลงให้ค ำรับรองรับบริษัทจัดกำรว่ำ ลูกค้ำจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน รวมถึงผลก ำไรหรือผล
ขำดทุนไม่ว่ำจะเป็นของลูกค้ำเองหรือบุคคลอ่ืนใด เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับระหว่ำงลูกค้ำและบริษัทจัดกำรเท่ำนั้น โดยลูกค้ำตกลงว่ำจะไม่น ำข้อมูลดังกล่ำวไป 
 



18 | F M 4 0 1 _ P F 2 0 2 0  
 

 

สัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนใดทรำบ ทั้งเป็นกำรเปิดเผยส่วนตัวหรือในที่สำธำรณะหรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนใดไม่ว่ำทำงตรงและทำงอ้อม หำกลูกค้ำฝ่ำฝืนค ำรับรองดังกล่ำวและ
เป็นผลท ำให้บริษัทจัดกำรและผู้จัดกำรกองทุน พนักงำนของบริษัทจัดกำรได้รับควำมเสียหำยหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทจัดกำรของสวงนสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือ
ปกป้องชื่อเสียงหรือค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นโดยทันที  
 

9. กำรคืนผลประโยชน์ 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรบริหำรกองทุนตำมสัญญำนี้ หำกลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอคืนผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นดังกล่ำว ลูกค้ำ
จะต้องด ำเนินกำรโดยใช้สิทธิขอลดขนำดของกองทุนตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด 
 

10. ค่ำเสียหำย 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำนี้ บริษัทจัดกำรไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้ำในกำรกระท ำหน้ำที่ของบริษัทจัดกำรตำมค ำสั่งของลูกค้ำและในกำรกระท ำหน้ำที่ของ
บริษัทจัดกำรโดยสุจริต แต่บริษัทจัดกำรจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้ำอันเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง กำรจงใจก่อให้เกิดควำม
เสียหำย และกำรกระท ำโดยเจตนำทุจริตของบริษัทจัดกำร  
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอำจต้องมีควำมรับผิดตำมสัญญำนี้ต่อบุคคลภำยนอกซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่ลูกค้ำแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อ มูล หรือลูกค้ำไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำนี้ หรือฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ลูกค้ำมีหน้ำที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยแก่บริษัทจัดกำรส ำหรับควำมเสียหำย ควำมรับผิด และ
ค่ำใช้จ่ำยซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรเรียกร้องหรือกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือกำรฟ้องคดีของบุคคลภำยนอกที่มีแก่บริษัทจัดกำรอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทจัดกำร
ให้กับลูกค้ำตำมสัญญำนี้  
ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้ำสูญหำย หรือเสียหำยอันเนื่องมำจำกควำมประมำท หรือละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทจัดกำรโดยชัดแจ้ง บริษัท ตกลงจะรับผิดชอบควำม
เสียหำยต่อทรัพย์สินของลูกค้ำ เฉพำะส่วนที่เกิดจำกควำมประมำทหรือละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทจัดกำรอย่ำงเต็มจ ำนวน 
 

11. กำรมีผลบังคับใช้ของสัญญำ 
สัญญำนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวำคมของปีที่ท ำสัญญำนี้ และให้สัญญำนี้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกครำวละ 1 (หนึ่ง) ปี โดย
อัตโนมัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำนี้ทุกประกำร เว้นแต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะขอบอกเลิกสัญญำหรือเหตุอ่ืนใดที่ท ำให้สัญญำฉบับนี้จะต้องสิ้นสุดลงภำยใต้
ข้อก ำหนดของสัญญำนี้ 
 

12. สัญญำนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
12.1 ลูกค้ำขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำตำมข้อ 5.1 (1) 
12.2 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญำ คู่สัญญำฝ่ำยที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญำจะต้องมีหนังสือบอกเลิกสัญญำไปถึงอีกฝ่ำยหนึ่งเพ่ือทรำบ

ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วัน  
12.3 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลำย หรือมีกำรร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย 
12.4 เมื่อคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมข้อหนึ่งข้อใดของสัญญำนี้หรือปฏิบัติผิดข้อหนึ่งข้อใดของสัญญำนี้ โดยคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีหนังสือแจ้งให้แก้ไข

เหตุดังกล่ำวภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้ว และคู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือปฏิบัติผิดสัญญำนั้นยังคงเพิเฉย คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งมีสิทธิมีหนังสือบอกเลิกสัญญำนี้ได้ทันที 

 

13. ผลแห่งกำรสิ้นสุดสัญญำ 
13.1  บริษัทจัดกำรจะจัดส่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใดของกองทุน รวมถึงเอกสำรแสดงรำยกำรหลักทรัพย์ สมุดบันทึก และ/หรือ บัญชีเอ กสำร ของ

กองทุน ซึ่งอยู่ในกำรครอบครองของบริษัทจัดกำรให้แก่ลูกค้ำภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วันที่สัญญำนี้สิ้นสุดลง 
13.2 บรรดำหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใดของกองทุนที่มีข้อจ ำกัดทำงกำรโอน หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบบรรดำหลักทรัพย์ และ/หรื อ 

ทรัพย์สินอ่ืนใดของกองทุนให้แก่ลูกค้ำได้ไม่ว่ำเหตุใดก็ตำม ให้บริษัทจัดกำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ได้ตำมควำมจ ำเป็น รวมทั้งกำรจ ำ หน่ำย
หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่ำว เพื่อน ำเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่ำวมำส่งมอบให้แก่ลูกค้ำโดยไม่ชักช้ำ และ
ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรยังคงมีหน้ำที่ในกำรดูแลและรักษำหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำเพียงเท่ำที่ไม่ท ำให้ลูกค้ำได้รับควำมเสียหำย
หรือเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้จำกกำรถือหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั้น และอำจเก็บรักษำหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่ำวไว้กับผู้รับฝำกทรัพย์สิน 
รวมทั้งให้บริษัทจัดกำรมีสิทธิได้รับค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

13.3 กำรสิ้นสุดของสัญญำนี้จะไม่กระทบต่อกำรเรียกร้องสิทธิ และ/หรือ กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย (ถ้ำมี) ที่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งมีต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งจำกเหตุ
ผิดสัญญำใดๆ ตำมสัญญำนี้ (ถ้ำมี) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกำรสิ้นสุดของสัญญำไม่ว่ำคู่สัญญำจะทรำบอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ก็ตำม 

13.4   เมื่อมีกำรบอกเลกิสัญญำแล้ว ลูกค้ำจะต้องด ำเนินกำรช ำระหนี้ ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดให้แก่บริษัทจัดกำรจนครบถ้วน และยินยอมใหบ้ริษัท
ด ำเนินกำรบังคับขำย หรือบังคับช ำระหนี้จำกทรัพย์สิน หรือหลักประกันของลูกค้ำได้ทุกประเภทบัญช ี
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สัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

13.5  เมื่อสัญญำนี้สิ้นสุดลง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรหักทอนบัญชีทันที หำกลูกค้ำมีภำระหนี้ค้ำงช ำระยินยอมให้บริษัทจัดกำรน ำหลักทรัพย์ ท รัพย์สิน หรือ
หลักประกันของลูกค้ำที่อยู่ในควำมครอบครองของบริษัทจัดกำร ไปหักช ำระหนี้ที่ค้ำงช ำระ (รวมถึงดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหน้ำ ค่ำภำษี ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
ใด) ตำมวิธีกำรที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ เมื่อหักทอนบัญชีทั้งหมดแล้วปรำกฏว่ำลูกค้ำยังคงมีภำระหนี้ค้ำงช ำระอยู่กับ
บริษัทจัดกำร ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบชดใช้บรรดำหนี้ให้แก่บริษัทจัดกำรจนครบถ้วน พร้อมทั้งให้บริษัทคิดดอกเบี้ยผิดนัดอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปี นับ
แต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่ำลูกค้ำจะช ำระหนี้เสร็จสิ้น 

 

14. กำรบอกกล่ำว  
กำรบอกล่ำวหรือกำรแจ้งภำยใต้สัญญำนี้ หำกบริษัทจะต้องท ำเป็นหนังสือและส่งโดยพนักงำนส่งเอกสำรหรือส่งทำงไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง หรือส่งไป
ตำมที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ำซึ่ให้ถือว่ำเป็นกำรบอกกล่ำวหรือกำรแจ้งให้ทรำบโดยชอบแล้ว หำกลูกค้ำเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จด หมำยอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลเครือข่ำยสังคมอื่นใด ลูกค้ำจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบทันทีตำมรูปแบบที่บริษัทก ำหนด 
 

15. ข้อตกลงอื่นๆ 
15.1  หำกปรำกฏว่ำข้อควำมใดในสัญญำนี้ รวมทั้งบรรดำเอกสำรที่เกี่ยวข้องตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญำตกลงให้

ถือว่ำข้อควำมที่เหลืออยู่ยังคงสมบูรณ์มีผลผูกพันและใช้บังคับกับคู่สัญญำได้ต่อไป 
15.2 เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและยับยั้งกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมกำรลงทุน หรือธุรกรรมอื่นใดที่ไม่เหมำะสม ลูกค้ำยินยอมปฏิ บัติตำม

เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
(1)  ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้งและจัดหำข้อมูล จัดท ำค ำชี้แจงเพ่ืออธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บริษัท จัดกำร ตลำดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. 

ศูนย์บริกำรด้ำนหลักทรัพย์ เมื่อได้รับกำรร้องขอหรือเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด กล่ำวคือ 
(ก)  ข้อมูลที่สำมำรถระบุควำมมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้ำ และผู้รับประโยชน์ของลูกค้ำทุกรำยทุกทอด 
(ข)  วัตถุประสงค์ในกำรลงทุนของลูกค้ำ 
(ค)  ข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนของลูกค้ำ 
(ง)  ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ด ำเนินกำรลงทุนเพ่ือบุคคลอื่นหลำยรำย ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้ง จัดหำ และจัดท ำค ำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตำม (ก) (ข) และ 

(ค) ของบุคคลอ่ืนนั้นทุกรำยและทุกทอด ทั้งนี้ เฉพำะที่ลูกค้ำรู้หรือควรรู้เนื่องจำกกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเช่นนั้น  
(2) ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทจัดกำรงดให้บริกำรกับลูกค้ำเป็นกำรชั่วครำว ปิดบัญชีกำรลงทุน จ ำกัดกำรลงทุน และด ำเนินกำรอื่นใด เกี่ยวกับกำรลงทุนของ

ลูกค้ำได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสั่งของตลำดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ศูนย์บริกำรด้ำนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ก)  ลงทุนของลูกค้ำมี หรือน่ำจะมีผลกระทบต่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรซื้อขำย หรือท ำให้ หรือน่ำจะท ำให้รำคำของหลักทรัพย์ไม่ตรงต่อ

สภำพปกติของตลำดหลักทรัพย์ ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
(ข)  ลูกค้ำมีพฤติกรรมกำรลงทุนที่ไม่เหมำะสม หรืออำจฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ค)  ลูกค้ำไม่ด ำเนินกำรแจ้ง จัดหำข้อมูล หรือจัดท ำค ำชี้แจงตำมข้อ 15.2 (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออำจก่อให้เกิดควำมส ำคัญผิดใน

สำระส ำคัญ 
15.3 ลูกค้ำได้รับทรำบและตกลงยินยอมผูกพันต่อบริษัทจัดกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและประกำศของบริษัทจัดกำร ของตลำดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. 

กระทรวงกำรคลัง และ/หรือ หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจอ่ืนใดที่ประกำศใช้อยู่ในขณะท ำสัญญำนี้ และ/หรือ ในอนำคตเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์  และ/หรือ 
กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลตำมสัญญำนี้ และในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและประกำศดังกล่ำวอันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงใด ๆ ตำมสัญญำนี้ ลูกค้ำตกลงผูกพันต่อบริษัทจัดกำรตำมกำรแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่ำวโดยทันที เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดกำรประกำศก ำ หนดหรือมี
หนังสือแจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำเป็นอย่ำงอ่ืน ให้ถือว่ำลูกค้ำตกลงยินยอมผูกพันตำมประกำศหรือหนังสือแจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำดังกล่ำว โดยไม่
จ ำเป็นต้องขอควำมยินยอมจำกลูกค้ำก่อน 

15.4 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไม่สำมำรถโอนสิทธิทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน หรือมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำนี้แก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่ได้คว ำมยินยอมเป็น
หนังสือจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 

15.5 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อหนึ่งข้อใดของสัญญำนี้จะต้องท ำเป็นหนังสือและได้รับควำมยินยอมทั้งสองฝ่ำย 
 

16. กฎหมำยที่ใช้บังคับและเขตอ ำนำจศำล 
16.1 ในกรณีที่มีข้อพิพำทตำมสัญญำหรือธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญำ ลูกค้ำสำมำรถขอให้มีกำรระงับข้อพิพำทระหว่ำงลูกค้ำกับบริษัท จัดกำรโดยอนุญำโตตุลำกำร

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ทั้งนี้ กำรชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรให้ถือเป็นที่สุด 
16.2 สัญญำนี้อยู่ภำยใต้บังคับและกำรตีควำมตำมกฎหมำยไทย คู่สัญญำตกลงว่ำในกรณีที่มีข้อพิพำทตำมสัญญำนี้ ศำลยุติธรรมที่มีอ ำนำจพิจำรณำคดี คือ ศำลที่มี

เขตอ ำนำจในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรมีสิทธิที่จะด ำเนินคดีกับลูกค้ำต่อศำลยุติธรรมที่มีเขตอ ำนำจตำมกฎหมำย 
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเสีย่งส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

บริษัทจัดกำรขอแจ้งรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล เพ่ือให้ลูกค้ำรับทรำบข้อมูลกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมเสี่ยง รวมถึงข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ส ำคัญส ำหรับกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำร ทั้งนี้ ลูกค้ำควรศึกษำและรับทรำบก่อนกำรลงทุน โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อ 1. กำรด ำเนินธุรกิจ ควำมรับผิดชอบ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทจัดกำร 
1.1 บริษัทจัดกำรมีนโยบำยที่จะรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลให้กับกรรมกำร บุคคลผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลและพนักงำนอ่ืนของบริษัทจัดกำร 

รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวด้วย 
1.2 ผู้บริหำร และ/หรือ กรรมกำร ของบริษัทจัดกำรมีสิทธิด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทใดๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ หรือในนิติบุคคลที่เป็นลูก ค้ำได้ โดย

บริษัทจัดกำรจะต้องด ำเนินกำรจัดกำรกองทุน เพ่ือประโยชน์ของลูกค้ำและกำรท ำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทจัดกำรกับกองทุนจะต้องมีข้อก ำหนด และ/หรือ 
เงื่อนไข ในท ำนองเดียวกันข้อก ำหนด และ/หรือ เงื่อนไขซึ่งบริษัทจัดกำรตกลงไว้กับบุคคลอ่ืนในเชิงธุรกิจทั่วไป อันเป็นไปตำมสภำวะและเ งื่อนไขของ
ตลำด หรือตำมกฎ ระเบียบ ประกำศและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืนใดที่ก ำกับดูแลหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

1.3 บริษัทจัดกำรมีอิสระที่จะจัดกำรลงทุนหรือเป็นที่ปรึกษำให้กับบุคคลอ่ืนใด และ/หรือ บริษัทอ่ืนใดตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ของบริษัท
จัดกำรหรือบุคคลอ่ืน เพื่อซื้อขำย ถือครอง และติดต่อลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ กำรลงทุนในลักษณะหรือรูปแบบอ่ืนใด นอกจำกกรณีที่บริษัทจัดกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรกองทุนของลูกค้ำ 

1.4 บริษัทจัดกำรอำจจะรับผลประโยชน์ตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินเพ่ือกองทุน (soft commission) จำกบุคคลที่เป็นผู้ให้บริกำรแก่กองทุน โดยจะต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทุน และ 
(ข) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำร (ในนำมของกองทุน) ใช้บริกำรของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับ

ประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว (churning) 
1.5 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกับที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุน 
1.6 กำรเข้ำท ำธุรกรรมใดๆ เพ่ือกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมำยควำมถึง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตำมประกำศ ก.ล.ต. ว่ำด้วยข้อก ำหนดใน

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรป้องกันและกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ดังจะกล่ำวต่อไปนี้ ซึ่งถือเป็นกำรท ำธุ รกรรมซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ตำมประกำศของ ก.ล.ต. ลูกค้ำตกลงให้ควำมยินยอมแก่บริษัทจัดกำรในกำรเข้ำท ำธุรกรรมดังกล่ำวได้ ไม่ว่ำธุรกรรม
นั้นจะกระท ำขึ้นในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ รวมทั้งลูกค้ำขอให้ค ำรับรองว่ำ บริษัทจัดกำรได้อธิบำยให้ลูกค้ำทรำบและเข้ำใจถึงควำมขั ดแย้งทำง
ผลประโยชน์ก่อนที่ลูกค้ำจะให้ควำมยินยอมดังกล่ำว 
(ก) กำรลงทุนในตรำสำรที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง ผู้ค้ ำประกันหรือกำรฝำกเงินไว้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(ข) กำรท ำธุรกรรมกับบริษัทจัดกำร  
(ค) กำรท ำธุรกรรมกับกองทุนที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร 
(ง) กำรท ำธุรกรรมกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืนหรือกำรท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทจัดกำร 
(จ) กำรซื้อ ขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(ฉ) กำรท ำธุรกรรมเพ่ือกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกรณี 
ในกรณีที่ลูกค้ำประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกำรให้ควำมยินยอมเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตำมที่กล่ำว
มำแล้วนี้ ให้ท ำเป็นหนังสือและลงลำยมือชื่อคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย 

1.7 บริษัทจัดกำรมีนโยบำยส ำหรับกำรใช้บริกำรนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจัดกำรเท่ำนั้น แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจัดกำรอำจใช้บริกำรฯ ของบริษัท
หลักทรัพย์อ่ืนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ทั้งหมด 

1.8 กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตำมข้อ 1.1 ในกรณี (ก) หำกบริษัทจัดกำรเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (Underwriter) บุคคลดังกล่ำวจะไม่ได้รับสิทธิส ำหรับ
กำรจองหุ้น IPO หรือ (ข) หำกบริษัทจัดกำรไม่ได้เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยฯ และบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจัดสรรหุ้น IPO ให้เพียงพอกับลูกค้ำทุกรำย  บุคคล
ดังกล่ำวจะไม่ได้รับสิทธิส ำหรับกำรจองหุ้น IPO หรือต้องสละสิทธิส ำหรับกำรจองซื้อหุ้น IPO ดังกล่ำวแล้วแต่กรณี 

1.9 ลูกค้ำสำมำรถติดตำมข้อมูลกำรท ำธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทจัดกำรที่ เว็บไซต์ www.cgs-cimb.co.th หรือรำยงำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่บริษัทจัดกำรส่งให้แก่ลูกค้ำ  

 

ข้อ 2. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
2.1 วงเงินลงทุนในต่ำงประเทศ   

ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรน ำรำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรกในกองทุนไปจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศหลำยประเทศหรือประเทศเดียวก็ได้ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร โดยจะต้องลงทุนไม่เกินวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเฉพำะในส่วนที่บริษัทจัดกำรรับผิดชอบตำมสัญญำนี้ และได้รับอนุมัติจำกธนำคำ รแห่ง
ประเทศไทย  

http://www.cgs-cimb.co.th/
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเส่ียงส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่ำ 
(ก) บริษัทจัดกำรมีหน้ำที่ด ำเนินกำรขอวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศจำก ก.ล.ต. และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี เฉพำะในส่วนที่บริษัท

จัดกำรรับผิดชอบตำมสัญญำนี้ รวมทั้งท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำกับตัวแทนรับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งด ำเนินกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 

(ข) บริษัทจัดกำรมีหน้ำที่ดูแลวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเฉพำะในส่วนที่บริษัทจัดกำรรับผิดชอบตำมสัญญำนี้เท่ำนั้น โดยลูกค้ำมีหน้ำที่ดูแลวงเงินลงทุน
ทั้งหมดของลูกค้ำในต่ำงประเทศ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกรณีลูกค้ำที่ลงทุนผ่ำนบริษัทจัดกำรตำมสัญญำนี้และลูกค้ำลงทุนผ่ำนบริษัทจัดกำรรำย
อ่ืน และลูกค้ำลงทุนผ่ำนช่องทำงอ่ืนใด) และในกรณีที่ปรำกฏว่ำจ ำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของลูกค้ำในต่ำงประเทศเกินวงเงินที่ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยก ำหนด ลูกค้ำจะต้องรับผิดตำมกฏหมำยว่ำด้วยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ รวมทั้งบริษัทจัดกำรมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกบริษัทจัดกำรทั้งสิ้น 

2.2  กำรแต่งตั้งบริษัทจัดกำรนอกประเทศไทย (Sub Manager)  
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรมีสิทธิที่จะแต่งตั้งให้บริษัทจัดกำรนอกประเทศไทย (Sub Manager) และ/หรือ บุคคลใด ๆ เป็นบริษัทจัดกำรนอกประเทศไทย 
(Sub Manager) เป็นผู้ด ำเนินกำรแทนบริษัทจัดกำรได้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดกำรนอกประเทศ (Sub Manager) ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร 

2.3  กำรแต่งตั้งผู้รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian)  
เพื่อให้ผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุนสำมำรถดูแลทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนในต่ำงประเทศได้ ลูกค้ำตกลงดังนี้ 
(ก)  ผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุนมีอ ำนำจแต่งตั้งผู้รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) เพ่ือท ำหน้ำที่รับฝำก

ทรัพย์สินส ำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศได้ โดยผู้รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) จะต้องอยู่ในควำมดูแลของ
ผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุน และลูกค้ำตกลงว่ำบริษัทจัดกำรไม่จ ำต้องรับผิดอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้รับฝำกทรัพย์สิน
ของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) 

(ข) ลูกค้ำขอให้ควำมยินยอมแก่บริษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) และ/หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย 
(Global Custodian) ส ำหรับกรณีที่บรรดำหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนที่เก็บรักษำไว้ที่ตัวแทนเก็บรักษำทรัพย์สิน (Sub-Custodian) ใน
ต่ำงประเทศ อำจจะไม่ได้ลงชื่อลูกค้ำในฐำนะผู้มอบหมำยให้จัดกำรกองทุนส่วนบุคคลและบริษัทจัดกำรในฐำนะผู้กระท ำกำ รแทน ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งชื่อ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) ให้ลูกค้ำทรำบ และในกรณี
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบภำยใน 5 (ห้ำ) วันท ำกำรนับจำก
วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 

2.4  นโยบำยและข้อจ ำกัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรน ำรำยกำรทรัพย์สินเริ่มแรกในกองทุนไปจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศหลำยประเทศหรือประเทศเดียวก็ได้ ตำมที่บริษั ทจัดกำร
เห็นสมควร โดยมีนโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกัดกำรลงทุนตำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี้  
ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่ำ กำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมสัญญำนี้ บริษัทจัดกำรจะต้องปฏิบัติตำมกฏหมำยว่ำด้วยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ และกฏ
ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่ ก.ล.ต. และ ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด (ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมมิให้น ำเงินไปเก็งก ำไรในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ ) รวมทั้ง
กฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของประเทศที่บริษัทจัดกำรได้มีกำรลงทุนในประเทศนั้นๆ ตลอดจนจะต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของหน่วยรำชกำรของประเทศนั้น
ด้วย 

2.5  ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
ลูกค้ำรับทรำบว่ำ สถำนกำรณ์ สภำพเศรษฐกิจ และค่ำครองชีพในต่ำงประเทศแตกต่ำงจำกประเทศไทย รวมทั้งสกุลเงินและอัตรำแล กเปลี่ยนมีผลต่อกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน ดังนั้น ลูกค้ำจึงยอมรับว่ำกำรลงทุนในต่ำงประเทศอำจมีควำมเสี่ยงต่ำงๆ และรับทรำบนโยบำยของบริษัทจัดกำรในกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
(ก) ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์ (Business Risk):  ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์ อัน

เนื่องมำจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผู้ออกตรำสำรหรือ
หลักทรัพย์ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำซื้อขำยของตรำสำรหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน  

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำคัดเลือกตรำสำรหรือหลักทรัพย์ที่จะลงทุนโดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำรหรือ
หลักทรัพย์ เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์อย่ำงใกลช้ิดและ
สม่ ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินของผู้ออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์อย่ำงมีนัยส ำคัญ จะได้พิจำรณำ
ปรับเปลี่ยนแผนกำรลงทุนในตรำสำรหรือหลักทรัพย์ให้เหมำะสม 
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเสีย่งส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

(ข) ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk): ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้
ตำมที่ก ำหนดหรือช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ได้สัญญำไว้ หำกมีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้น จะส่งผลให้ตรำสำรที่กองทุนได้ลงทุนไว้อำจมีมูลค่ำลดลง
อย่ำงมำก 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดกำรจะมีกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และควำมน่ำเชื่อถือ

ของผู้ออกตรำสำร เป็นประจ ำสม่ ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญจะได้พิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ 
(ค) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ประกำศจ่ำยเงินปันผลหรือก ำไร ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนไม่ประกำศจ่ ำยเงินปัน

ผลเนื่องจำกผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีผลก ำไร หรืออยู่ภำวะขำดทุน  
 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดกำรจะมีกำรวิเครำะห์ผลประกอบกำรของผู้ออกหลักทรัพย์ และทบทวนฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออก

หลักทรัพย์เป็นประจ ำสม่ ำเสมอ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญจะได้พิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ 
(ง) ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำรหรือหลักทรัพย์ (Market Risk): สภำวะตลำดในต่ำงประเทศอำจมีควำมผันผวนได้ตลอดเวลำ โดยอำจ

ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตรำดอกเบี้ย ควำมผันผวนของค่ำเงิน ปัจจัยพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ ผลประกอบกำรของผู้ออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์ ปริมำณ
กำรซื้อขำยหุ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้รำคำตรำสำรหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้อำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลำ 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดกำรจะตรวจสอบผู้ออกตรำสำรหรือหลักทรัพย์ด้วยควำมระมัดระวังและปฏิบัติตำมกระบวนกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจะ

กระจำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
(จ) ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรหรือหลักทรัพย์ (Liquidity Risk):  ตรำสำรหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้อำจขำดสภำพคล่อง 

โดยกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรหรือหลักทรัพย์มีจ ำนวนครั้งและปริมำณน้อย  ในกรณีกำรลงทุนในบริษัทขนำดกลำงและเล็ก ( Small and 
Medium Companies) อำจมีโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดีกว่ำ แต่อำจมีควำมเสี่ยงที่สูงกว่ำ อันเนื่องมำจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรหรือ
หลักทรัพย์ หรือกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในประเทศที่มีตลำดทุนขนำดเล็กและมีสภำพคล่องจ ำกัด ซึ่งอำจขำยตรำสำรหรือ
หลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ ไม่ได้ในช่วงเวลำที่ต้องกำรหรืออำจไม่ได้รำคำตำมที่คำดหวังเอำไว้ 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรหรือหลักทรัพย์ที่มีสภำพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำง

เหมำะสม เพื่อให้มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรกองทุนซึ่งอำจขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำตัดสินใจของผู้จัดกำรกองทุน 
(ฉ) ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk): ประเทศที่บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนอำจมีควำมผัน

ผวนทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสภำวะตลำด สภำพคล่อง อัตรำแลกเปลี่ยน และกำรช ำระต้นเงินและดอกเบี้ยในประเทศ
ดังกล่ำวได้ และในกรณีกำรลงทุนในตรำสำรหรือหลักทรัพย์ของตลำดที่เกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งอำจมีข้อก ำหนดหรือข้อบังคับทำงกฎหมำย
ในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงที่ตลำดเกิดใหม่ทั่วไปประสบ ได้แก่ อัตรำเงินเฟ้อและอัตรำดอกเบี้ยที่ค่อนข้ำงสูง สัดส่ วนหนี้
ต่ำงประเทศที่สูง หรือควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง เป็นต้น 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ และอำจตรวจสอบปัจจัยอ่ืนๆ เช่น นโยบำยอัตรำแลกเปลี่ยนเพ่ื อ

พิจำรณำควำมเป็นไปได้ของควำมผันผวนในค่ำเงิน กำรใช้เงินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจรของสินค้ำโภคภัณฑ์โลก รวมถึงปัจจัยรองอ่ืนๆ เช่น 
มำตรกำรกำรให้ควำมคุ้มครองหรือควำมช่วยเหลือของรัฐบำล เป็นต้น 

(ช) ควำมเสี่ยงในเรื่องอัตรำแลกเปลี่ยน (foreign exchange rate risk): ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กำรลงทุนในต่ำงประเทศจะต้องมีกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ซึ่งอำจท ำให้ได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของค่ำเงินและอำจท ำให้มูลค่ำของตรำสำรหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และ
อำจท ำให้เกิดควำมผันผวนต่อผลตอบแทนในรูปเงินบำทได้ 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดกำรอำจมีกำรท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเพ่ือไม่ให้เกิดควำมผันผวนของ

ผลตอบแทนที่เป็นเงินบำท ทั้งนี้ กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงินบำทกับเงินตรำสกุลต่ำงประเทศก็ไม่ได้รับประกันว่ำจะไม่ มีกำร
ขำดทุน อีกทั้งอำจท ำให้ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนน้อยลง ถ้ำค่ำเงินตรำสกุลต่ำงประเทศแข็งค่ำขึ้น และในกรณีที่ผู้จัดกำรกองทุนไม่ได้ท ำ
ธุรกรรมกำรป้องกันควำมเสี่ยง ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจขำดทุนหำกค่ำเงินตรำสกุลต่ำงประเทศอ่อนค่ำลง 

(ซ) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย หรือกฎระเบียบต่ำงๆ ที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐในต่ำงประเทศ: รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐของประเทศ
ที่บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อมูลค่ำลงทุนหรือภำระ
ภำษีสูงขึ้น 
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเสีย่งส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ และหำรือกับที่ปรึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ

กฎระเบียบของประเทศที่ลงทุน 
ลูกค้ำได้รับทรำบและเข้ำใจถึงลักษณะของควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้นที่อำจเกิดขึ้นในกำรลงทุนในต่ำงประเทศที่บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินข องกองทุนไป
ลงทุน ซึ่งมิได้เป็นกำรเปิดเผยถึงควำมเสี่ยงทั้งหมด และในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้อนุมัติกำรลงทุนใด ถือว่ำลูกค้ำตกลงยอมรับควำมเสี่ ยงใดๆ ตลอดจนผลก ำไร
ขำดทุนอันเกิดจำกกำรลงทุนนั้น 

2.6  วิธีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ   
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรใช้วิธีตำมหลักเกณฑ์ของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนหรือประกำศของหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง   

2.7  วิธีกำรก ำหนดมำตรฐำนอ้ำงอิงในต่ำงประเทศ   
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรใช้วิธีกำรเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย์หรือดัชนีของตลำดหลักทรัพย์หรือองค์กรอ่ืนใดที่เหมำะสมในประ เทศที่
บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน  

2.8  วิธีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิในต่ำงประเทศ   
กำรแปลงค่ำเงินเป็นเงินสกุลบำท ให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศที่บริษัทจดักำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนเป็นเงินบำท เพื่อค ำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินสกุลบำท บริษัทจัดกำรจะใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรพำณิชย์ที่น่ำเชื่อถือในประเทศดังกล่ำว หรือระบบอ่ืนใด
ที่เผยแพร่สู่สำธำรณชนในประเทศดังกล่ำว ณ เวลำประมำณ 16.00 น. ของวันที่ค ำนวณเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบำท เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ   
ในกรณีที่ไม่ได้มีกำรประกำศอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินบำท บริษัทจะค ำนวณอัตรำแลกเปลี่ยนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสกุลของประเทศที่ ลงทุน
ดังกล่ำวเทียบกับเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ และแปลงเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำเป็นเงินสกุลบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของ
ธนำคำรพำณิชย์ที่น่ำเชื่อถือในประเทศที่ลงทุนดังกล่ำว หรือระบบอ่ืนใดที่เผยแพร่สู่สำธำรณชนในประเทศที่ลงทุนดังกล่ำว ณ วันที่แปลงเ งินสกุลของ
ประเทศที่ลงทุนดังกล่ำวเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ 

2.9  วิธีวัดผลด ำเนินงำนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรใช้วิธีกำรตำมที่ก ำหนดในสัญญำนี้ 

2.10  วิธีจัดท ำและจัดส่งรำยงำนกำรลงทุน 
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
(ก) ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทุกวันท ำกำร 
(ข) รำยงำนประจ ำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนผ่ำนระบบออนไลน์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด 

2.11  กำรเลิกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรยกเลิกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้  
(ก) เกิดเหตุปฏิวัติรัฐประหำรในประเทศที่บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน 
(ข) เกิดภัยพิบัติในประเทศที่บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน 
(ค) เหตุกำรณ์อ่ืนใดที่มิอำจคำดหมำยได้ล่วงหน้ำหรือนอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำร   
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะรำยงำนเหตุกำร์ดังกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบ พร้อมกับควำมเห็นของบริษัทจัดกำรว่ ำลูกค้ำควรยกเลิก
กำรลงทุนหรือไม่ และในกรณีที่ลูกค้ำมีค ำสั่งให้ยกเลิกกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขำยหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศดังกล่ำว
และน ำเงินที่จะได้รับดังกล่ำวไปท ำกำรลงทุนในประเทศอื่นๆ หรือประเทศไทย หรือคืนให้แก่ลูกค้ำ ตำมที่ลูกค้ำจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทจัดกำรทรำบ 

2.12  มำตรกำรกรณีที่กฎหมำยของประเทศที่บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนเปลี่ยนแปลง   
ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่ำ 
(ก) ในกรณีที่รัฐบำลของประเทศที่บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนมีมำตรกำรหรือตรำกฎหมำยหรือออกค ำสั่งห้ำมหรือจ ำกัดกำรน ำเงิน

ออกนอกประเทศหรือมีข้อก ำหนดอันเป็นผลให้กำรน ำออกนอกประเทศมีอุปสรรคหรือใช้เวลำเกินกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่มิได้เกิด
จำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรอันท ำให้บริษัทจัดกำรไม่อำจด ำเนินกำรคืนเงินจำกกำรลดขนำดกองทุนให้แก่ลูกค้ำได้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ลูก ค้ำ
ทรำบ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรส่งคืนเงินจำกกำรลดขนำดกองทุนเพื่อคืนเงินให้แก่ลูกค้ำ 

 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมวรรคแรก ลูกค้ำตกลงจะไม่เรียกดอกเบี้ยและค่ำเสียหำยใดๆ ในควำมล่ำช้ำในกำรคืนเงินจำกกำรลดขนำดกองทุนดังกล่ ำว 
เว้นแต่ควำมเสียหำยอันเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำร
เก็บรักษำเงินลงทุนและทรัพย์สินในระหว่ำงเวลำดังกล่ำวได้ (ถ้ำมี) 
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเสีย่งส ำหรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

(ข) ในกรณีที่ประเทศที่บริษัทจัดกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนมีกำรออกกฎหมำยหรือระเบียบใดๆ และ/หรือ มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย และ/
หรือ มีค ำสั่งของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลให้กำรลงทุนในประเทศดังกล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือบริษัทจัดกำรต้องถอนกำรลงทุนใน
ประเทศดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ ทั้งนี้ ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรถอนกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ตำมที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ มีค ำสั่งหรือบังคับให้ถอนกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
หรือปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมวรรคแรก ลูกค้ำตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยและค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่เป็นควำมเสียหำยอันเกิดจำกควำมจ งใจหรือ
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของบริษัทจัดกำร 
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรถอนกำรลงทุนตำมวรรคแรกไปท ำกำรลงทุนในประเทศอ่ืนๆ หรือประเทศไทย หรือคืนให้แก่ลูกค้ำ 
ตำมที่ลูกค้ำจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทจัดกำรทรำบ 

2.13 กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำในต่ำงประเทศ  
ลูกค้ำตกลงให้บริษัทจัดกำรมีสิทธิแต่งตั้งที่ปรึกษำกำรลงทุน หรือที่ปรึกษำอ่ืนใดทั้งในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ เพื่อให้ค ำแนะน ำหรือข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ลงทุนดังกล่ำวแก่บริษัทจัดกำร รวมตลอดจนท ำกำรอ่ืนใดที่จ ำเป็นเพ่ือด ำเนินกำรลงทุนดังกล่ำวหรือกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมสัญญำนี้ รวมถึง
มีอ ำนำจแต่งตั้งตัวแทน หรือผู้รับมอบอ ำนำจในประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำฉบับนี้ ภำยใต้ขอบเขตที่กฎหมำยอนุญำต 
ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร กำรแต่งตั้งตัวแทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจเพ่ือช่วยเหลือในกำรท ำธุรกรรมหรือกำรลงทุนที่เหมำะสม หรือกำรกระจำยโอกำส
ในกำรลงทุน แต่ไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรประสงค์จะมอบอ ำนำจบำงส่วนให้กับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็นหนังสือจำกลูกค้ำก่อน 

2.14  กำรจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมสัญญำนี้  และลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอคืนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่ำว ลูกค้ำจะต้อง
ด ำเนินกำรโดยใช้สิทธิขอลดขนำดของกองทุนตำมที่ระบุไว้สัญญำนี ้

2.15  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  
ลูกค้ำตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมที่บุคคลภำยนอกเรียกเก็บตำมจริง และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำยินยอมให้
บริษัทจัดกำรหักเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้ำหรือของกองทุนได้ตำมที่ก ำหนด 
 

ลูกค้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมตำมสัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล และรับทรำบเอกสำรเปิดเผยข้อมูล ควำมเสี่ยงส ำหรับกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล โดยตลอดแล้ว เห็นว่ำ
ถูกต้องตำมเจตนำทุกประกำร และลูกค้ำยินยอมตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่กล่ำวมำข้ำงต้นทุกประกำร เพ่ือเป็นหลักฐำนลูกค้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อ และ/หรือ ประทับตรำส ำคัญ  
(ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคัญ 

 
            ตรำประทับของนิติบุคคล 

                                
                                                                                 

ลงชื่อ....................................................................................................................... .....................................ลูกค้ำ 
 

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

ลงชื่อ....................................................................................................................... ....................................บริษัท 
 

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

           ลงชื่อ.....................................................................................พยำน  ลงชื่อ.....................................................................................พยำน 
 

              (...................................................................................)                                               (.....................................................................................) 
                                                          ผู้จัดกำรกองทุน                                                                                                     ผู้ตรวจสอบข้อมูล / ผู้บันทึกข้อมูล 
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บันทึกข้อตกลงกำรให้ควำมยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลกูค้ำ 
 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ก ำหนดให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกสิทธิและทำงเลือกของลูกค้ำเกี่ยวกับแนวทำงข้อมูลลูกค้ำ ซึ่งรวบรวมโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี   
(ประเทศไทย) จ ำกัด (“CGS-CIMB”) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ำ ลูกค้ำจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ CGS-CIMB หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมกำรไม่ให้ข้อมูลดังกล่ำวอำจมีผลท ำให้        
CGS-CIMB หรือบริษัทร่วมของ CGS-CIMB ไม่สำมำรถเปิดบัญชีหรือคงสถำนะของบัญชี หรือจัดตั้ง จัดหำ หรือด ำรงไว้ซึ่งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือบริกำรอ่ืน หรือควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจอ่ืนได้ ทั้งนี้ กำรให้ข้อมูลกับ CGS-CIMB ลูกค้ำตกลงให้ควำมเห็นชอบตำม
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ดังนี้ 

ข้อ 1. เพ่ือประมวล จัดกำร และ/หรือบริหำรควำมสัมพันธ์ และ/หรือบัญชีของลูกค้ำกับ CGS-CIMB และเพ่ือจัดหำบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ของ CGS-CIMB 
ให้แก่ลูกค้ำ CGS-CIMB มีควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด ำเนินกำรกับสำรสนเทศ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้ำ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมของ
ลูกค้ำ สถำนะทำงกำรเงิน สำรสนเทศด้ำนบัญชี/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของลูกค้ำ (รวมเรียกว่ำ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำจะถูกรวบรวม น ำมำใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลโดย CGS-CIMB อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเพ่ือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

(2.1)  ประมวลผลค ำขอของลูกค้ำ และแบบค ำขอเปิดบัญชี ใช้บริกำรและผลิตภัณฑ์ของ CGS-CIMB 
(2.2)  จัดหำบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ของ CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMBใดๆ และ/หรือ พันธมิตรทำงธุรกิจของ CGS-CIMB ให้แก่ลูกค้ำ 
(2.3) จัดกำร และ/หรือ บริหำรควำมสัมพันธ์ และ/หรือบัญชีของลูกค้ำที่มีกับ CGS-CIMB 
(2.4) ปฎิบัติตำมค ำสั่งของลูกค้ำ หรือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
(2.5) เพ่ือวิเครำะห์สถำนะลูกค้ำ หรือกำรกลั่นกรองในด้ำนต่ำงๆ (รวมถึงตรวจสอบควำมเป็นมำ) เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย หรือหลักเกณฑ์ของทำงกำร 

หรือ ตำมขั้นตอนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง (รวมถึงกฎหมำยที่ก ำหนดเพื่อ กำรป้องกันอำชญำกรรมทำงกำรเงิน กำรรู้จักตัวตนของลูกค้ำ กำรป้องกันกำร
ฟอกเงิน หรือกำรให้กำรสนับสนุนกำรเงินแก่ผู้ก่อกำรร้ำย หรือกำรป้องกันกำรให้สินบน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอ่ืนใด) ซึ่งอำจถูกก ำหนดโดยกฎหมำย 
หรือโดย CGS-CIMB 

(2.6) จัดกำรเรื่องใดๆ เกี่ยวกับบริกำร และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ำมีสิทธิได้รับภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของสัญญำแต่งตั้งตัวแทนนำยหน้ำ  (รวมถึงกำร
พิมพ์และกำรส่งจดหมำย ใบแจ้งยอด ใบเรียกเก็บหนี้ เอกสำรยืนยัน ค ำแนะน ำ ข้อมูล รำยงำน หรือประกำศต่ำงๆ ให้แก่ลูกค้ำซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกำร
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบำงอย่ำงของลูกค้ำ) 

(2.7) กำรเรียกคืนเงินจ ำนวนใดๆ และทั้งจ ำนวนที่ค้ำงช ำระต่อ CGS-CIMB  
(2.8) กำรตรวจสอบและกำรอนุมัติบัญชี และกำรตรวจสอบและประเมินเครดิตเบื้องต้นและที่คำดกำรณ์ กำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง กำรประเมินอย่ำงต่อเนื่อง 

และกำรทวนสอบควำมน่ำเชื่อถือ และควำมั่นคงของเครดิต 
(2.9) กำรป้องกัน กำรตรวจจับ และกำรสืบสวนกำรฉ้อโกง กำรประพฤติผิด กำรปฎิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำจะเกี่ยวกับแบบค ำ

ขอของลูกค้ำ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้ำและไม่ว่ำจะมีข้อสงสัยใดๆ ตำมที่ระบุข้ำงต้นหรือไม่ก็ตำม 
(2.10) กำรบริหำร กำรด ำเนินงำนด้ำนระบบพ้ืนฐำนและกำรด ำเนินธุรกิจของ CGS-CIMB และกำรปฎิบัติตำมนโยบำยและขั้นตอนตำมที่กฎหมำยหรือ CGS-

CIMB ก ำหนด รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ กำรเงินและบัญชี กำรเรียกเก็บเงินและกำรเก็บเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและเว็บไซต์ กำร
ฝึกอบรม กำรทดสอบ ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และบันทึก เอกสำร และกำรพิมพ์ 

(2.11) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในกำรจัดกำร และบริหำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำกับ CGS-CIMB และ/หรือ 
(2.12) ถ้ำลูกค้ำให้ควำมยินยอมในแบบค ำขอ เอกสำรเปิดบัญชีและ/หรือวิธีกำรอ่ืนใดในกำรให้ควำมยินยอมเพ่ือให้ข้อมูลกำรตลำดเกี่ยวกับบริกำรหรื อ

ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินหรือกำรลงทุนที่เสนอโดย CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือพันธมิตรทำงธุรกิจของ CGS-CIMB (ไม่ว่ำจะมำ
จำกแหล่งใด) ซึ่ง CGS-CIMB คิดว่ำเป็นผลประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่น่ำสนใจส ำหรับลูกค้ำผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ลูกค้ำให้ควำมยินยอม 

 (รวมเรียกว่ำ “วัตถุประสงค์”)  
ข้อ 3. ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือวัตถุประสงค์ข้ำงต้นไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อ CGS-CIMB อำจมีควำมจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำต่อบุคคล

ที่สำมบำงรำย ไม่ว่ำจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ โดยที่บุคคลที่สำมนั้นอำจด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำเพ่ือวัตถุประสงค์ข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลำยข้อ ในกำรนี้ลูกค้ำรับทรำบและ  ตกลงว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอำจถูกเปิดเผยโดย CGS-CIMB ให้แก่บุคคลที่สำมตำมที่จะได้ระบุต่อไป (ไม่ว่ำจะอยู่ใน
ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อ และเพ่ือให้บุคคลที่สำมนั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ ำในกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องเพ่ือ
วัตถุประสงค์ข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อ 

“บุคคลที่สำม” หมำยถึง 
(3.1) ตัวแทน ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษำกฎหมำย ผู้เชี่ยวชำญ ผู้รับเหมำ หรือบุคคลที่สำมที่เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคม คอมพิวเตอร์ กำรช ำระ

รำคำ กำรส่งมอบหลักทรัพย์ หรือบริกำรอ่ืนใดแก่ CGS-CIMB ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
(3.2) บุคคลใดๆ ซึ่ง CGS-CIMB หรือ บริษัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด หรือภำยใต้กฎหมำยให้ต้องเปิดเผยข้อมูล 
(3.3) หน่วยงำนอ้ำงอิงด้ำนเครดิต และหน่วยงำนจัดเก็บหนี้ในกรณีที่มีกำรผิดนัดช ำระหนี้ 
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บันทึกข้อตกลงกำรให้ควำมยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลกูค้ำ 
 

(3.4) บริษัทร่วมของ CGS-CIMB 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้ก ำหนดควำมหมำยของค ำต่ำงๆ ดังนี้ 

(ก) “บริษัทร่วม” ของบริษัท หมำยถึง บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือ
หุ้นไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมผ่ำนตัวกลำงหนึ่งรำยหรือหลำยรำย ควบคุมหรือถูกควบคุม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมร่วมกันกับบริษัทร่วมนั้น  

        ส ำหรับวัตถุประสงค์ของค ำนิยำมนี้  ค ำว่ำ “ควบคุม” (รวมถึง กำรควบคุม กำรถูกควบคุม และกำรถูกควบคุมร่วมกัน) หมำยถึง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน
สิทธิออกเสียงข้ำงมำกของบริษัทหรือนิติบุคคล 

(ข) “CGI Group” หมำยถึง China Galaxy International Financial Holdings Limited และบริษัทร่วม 
(ค) “บริษัทร่วมของ CGS-CIMB” หมำยถึง (1) บรษิัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB (2) นิติบุคคลใดๆ ที่ CGS-CIMB หรือ สมำชิกใดของ CGI Group หรือ 

CIMB Group เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีอ ำนำจควบคุมไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของส่วนผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น 
(3) สมำชิกใดๆ ของ CGI Group (4) สมำชิกใดๆ ของ CIMB Group 

(ง) “CIMB Group” หมำยถึง CIMB Group Sdn. Bhd. และบริษัทร่วม 
ข้อ 4. ถ้ำลูกค้ำไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ เพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุข้ำงต้น ลูกค้ำสำมำรถเพิกถอนกำรให้ควำม

ยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรถึง CGS-CIMB อย่ำงไรก็ตำมขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ และลักษณะ หรือขอบเขตของกำรเพิกถอนของลูกค้ำ กำรเพิกถอนกำรให้
ควำมยินยอมของลูกค้ำ อำจจะส่งผลให้ CGS-CIMB ไม่สำมำรถจัดหำบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งอำจส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ และ/หรือบัญชีที่มีกับ 
CGS-CIMB สิ้นสุดลง หรือมีผลกระทบอ่ืนๆ ที่อำจเกิดผลทำงกฎหมำยที่ตำมมำจำกกำรอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำกับ CGS-CIMB  

ข้อ 5. ลูกค้ำตกลงว่ำ กำรอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรของลูกค้ำตำมกฎหมำย หรือกำรเปิดเผยโดยวิธีกำรอ่ืนๆ โดย CGS-CIMB  อำทิ กำรลงนำมในแบบค ำขอ 
เอกสำรกำรเปิดบัญชี แบบฟอร์มกำรยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ วิธีกำรอ่ืนใดในกำรแสดงถึงกำรให้ควำมยินยอม และกำรอนุญำตในลักษณะเดียวกันแบบอ่ืนที่
เป็นไปตำมกฎหมำยจะถือว่ำเป็นกำรได้รับอนุญำตที่เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงเพียงพอให้เปิดเผยข้อมูลได้  

ข้อ 6. สิทธิของ CGS-CIMB ตำมข้อก ำหนดนี้ถือเป็นส่วนเพ่ิมและไม่กระทบต่อสิทธิอ่ืนๆ ของ CGS-CIMB ในกำรเปิดเผยข้อมูลที่สำมำรถกระท ำได้ตำม
ข้อก ำหนดทำงกฎหมำยอ่ืนๆ และ ในกรณีนี้จะไม่สำมำรถตีควำมเป็นอื่นเพ่ือจ ำกัดสิทธิทำงกฎหมำยอ่ืนได้ 

ถ้ำ ณ เวลำใดๆ หลังจำกที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ CGS-CIMB ลูกค้ำไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือใช้ใน
กำรตลำดทำงตรงตำมที่ระบุข้ำงต้น ลูกค้ำอำจจะเพิกถอนโดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรส่งให้ CGS-CIMB ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยหนึ่งเดือน 
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีกำรลงนำมในแบบค ำขอหรือกำรเปิดบัญชีได้รับอนุมัติโดย CGS-CIMB และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจัดกำรกองทุน
ส่วนบุคคล และ/หรือ สัญญำแต่งตั้งตัวแทนนำยหน้ำ 
                                                          
  ให้ไว้ ณ วันที.่....................................................................                                                   

 
ตรำประทับของนิติบุคคล 

                                                                          
                                                                                                                                                     

ลงชื่อ....................................................................................................................... ........................................ลูกค้ำ 
 

(.............................................................................................................................................................)                             
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หนังสือมอบอ ำนำจเพื่อจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

วันที่............................................................................... 

 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นำย/นำง/นำงสำว........................................................................................บัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่.............................................                                         

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้มอบอ ำนำจ”) ขอมอบอ านาจให้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับมอบอ ำนำจ”) เป็นผู้มีอ านาจในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ กิจการใด ๆ ตามสัญญาจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ระหว่าง ผู้มอบ

อ านาจ กับ ผู้รับมอบอ านาจ ฉบับลงวันที่........................................ ......................(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล”) และเพ่ือให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถ

ด าเนินการตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้มอบอ านาจจึงขอท าหนังสือมอบอ านาจนี้ เพ่ือแสดงเจตนาใน การมอบอ านาจให้ผู้รับมอบ

อ านาจมีอ านาจกระท าการแทนผู้มอบอ านาจในการติดต่อ และ/หรือ กระท าการใดๆ ในกิจการดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ซื้อ ขาย ถือครอง โอน รับโอน ส่งมอบ รับมอบ และจองซื้อ หลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

และที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ  และ/หรือ  ตลาดหลักทรัพย์อ่ืนใด ตลอดจนลงทุ นในหลักทรัพย์ และ/หรือ 

ทรัพย์สินอ่ืนใดทุกประเภท ทั้งในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/

หรือ ตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออก และหลักทรัพย์อ้างอิง (Credit-Linked Note) และ/หรือ ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging)) น าเงิน หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลไปวางกับบุคคลอ่ืนเพ่ือเป็นหลักประกันการซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารอ่ื นใด ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และกระท าการอ่ืนใดที่ จ าเป็น ตามที่ผู้รับมอบอ านาจ

จะพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

ข้อ 2. ช าระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใด ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่านายหน้า และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ ยวข้องกับการซื้อขาย หรือ

จ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใด รับช าระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใด ตลอดจนเงินปันผล และ/หรื อ สิทธิประโยชน์ทั้งปวงใน

หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใด ไม่ว่าในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ รวมทั้งการหักและการน าส่งภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใด 

และ/หรือ เงินลงทุน ซึ่งผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ต้องช าระตามกฎหมายทั้งในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ 

ข้อ 3. ท า และ/หรือ ลงนามในเอกสาร สัญญา หรือตราสารใด ๆ รวมทั้งเอกสารหรือตราสารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้และ/หรือ 

ทรัพย์สินอ่ืนใด โอน และรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใด เป็นต้น ตลอดจนการเปิดหรือปิดบัญชีเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้

และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใด และ/หรือ บัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบันการเงินอ่ืนใด และ/หรือ การซื้อขายตั๋วเงินเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดตามสัญญาจัดการ

กองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งมีอ านาจในการท าข้อตกลงหรือความตกลงใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว  

ข้อ 4. แต่งตั้งบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub Fund Manager) เป็นผู้บริหารจัดการลงทุนในต่างประเทศแทนผู้รับมอบอ านาจได้ รวมทั้งมีอ านาจในการท าข้อตกลงหรือ

ความตกลงใด ๆ ในการแต่งตั้งบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub Fund Manager) ดังกล่าว ตลอดจนมีอ านาจในการยกเลิกเพิกถอนการแต่งตั้งบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub 

Fund Manager) ได้ด้วย 

ข้อ 5. แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของ

กองทุนตามสัญญาจัดการกองทุน รวมทั้งมีอ านาจในการท าข้อตกลงหรือความตกลงใด ๆ ในการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตลอดจนมี

อ านาจในการยกเลิกเพิกถอนการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ได้ด้วย 

ข้อ 6. ด าเนินการให้ผู้รับฝากทรัพย์สินจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่ผู้รับมอบอ านาจ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด รวมถึงโอนเงิน และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใด 

ออกจากบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของผู้มอบอ านาจ เพื่อด าเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

ข้อ 7. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ตามที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

ข้อ 8. เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้มอบอ านาจในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ที่ผู้มอบอ านาจปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้นๆ และให้มีอ านาจลงคะแนนเสียงแทน

ผู้มอบอ านาจในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว 
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หนังสือมอบอ ำนำจเพื่อจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

ข้อ 9. ด าเนินการติดต่อกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ  เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ห รือขอแยกใบ

หลักทรัพย์ หรือเพื่อการอ่ืนใดอันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศดังกล่าว 

ข้อ 10. ด าเนินการขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศ แล้วแต่กรณี  เฉพาะใน

ส่วนที่ผู้รับมอบอ านาจรับผิดชอบตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล และท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับตัวแทนรั บอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการท าธุรกรรม Spot และ/หรือ Swap) ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใด

ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราดอกเบี้ย 

ข้อ 11. มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมีอ านาจเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้  รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วงหรือผู้จัดการกองทุนเพ่ือกระท าการใด ๆ แทน

ผู้รับมอบอ านาจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยให้ผู้รับมอบอ านาจช่วงหรือผู้จัดการกองทุนมีอ านาจเช่นเดียวกับผู้รับมอบอ านาจ ตามอ านาจที่ให้ไว้ในหนังสือมอบ

อ านาจนี้ รวมทั้งผู้รับมอบอ านาจช่วงหรือผู้จัดการกองทุนมีอ านาจเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย 

ข้อ 12. ลงนาม สลักหลัง ประทับตรา บรรดาเอกสารสัญญา ตั๋วเงิน ตราสารหรือเอกสารอ่ืนใด รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใดที่ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาเห็นสมควรเพ่ือปฏิบัติตาม

สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

ข้อ 13. ท า และ/หรือ ลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งสัญญา และ/หรือ หนังสือมอบอ านาจ และ/หรือ เอกสารใด ๆ และ/หรือ ข้อตกลงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอ่ืน เพ่ือให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลแทนผู้มอบ อ านาจได้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ผู้รับมอบอ านาจเห็นสมควร 

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอ านาจ และ/หรือ ผู้รับมอบอ านาจช่วงได้กระท าลงไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้ ผู้มอบอ านาจตกลงยินยอมและขอยอมรับผิดชอบทั้งสิ้นเสมือนหนึ่งเป็น    

การกระท าของผู้มอบอ านาจเอง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือมอบอ านาจนี้เป็นต้นไป เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มอบอ านาจจึงได้ลงลายมือชื่อไว้        

เป็นส าคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจนี้ 
 

 
ลงชื่อ.........................................................................................................................................ผู้มอบอ านาจ 
 

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

 
                                                               ลงชื่อ.........................................................................................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

  
                                                                                                             (......................................................................................................................................) 
                                                                                            บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 
 

ลงชื่อ...............................................................................ผูแ้นะน าการลงทุน  ลงชื่อ...............................................................................พยาน 
 

         (..............................................................................)                                                                        (..............................................................................) 
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บันทึกการยอมรับความเสี่ยงสูง เพื่อจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

วันที่............................................................................... 

 

ตามที่ ข้าพเจ้า .....................................................................................................ตกลงแตง่ต้ังใหบ้ริษทัหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“บริษทัจดัการ”) ท าหน้าที่ในการจัดการกองทนุส่วนบุคคลให้แก่ข้าพเจ้า ตามสัญญาจัดการกองทนุส่วนบุคคล บัญชีเลขที่.............................................. 
 
ข้าพเจ้าตกลงรับทราบและยอมรับว่า บริษัทจัดการได้มีการช้ีแจงให้ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า นโยบายการลงทุนตามสัญญาจัดการกองทุนส่วน
บุคคลดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับลักษณะ ความเส่ียง และผลตอบแทนของการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้ข้าพเจ้าได้รับทราบพร้อมกับทบทวนและตัดสินใจลงทุน ใน
หลักทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งแล้ว 
  
ในการนี้ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันความประสงค์ดังกล่าวของข้าพเจ้า โดยขอให้บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่
ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ ซ่ึงข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวด้วยตนเองทุกประการ 
 
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ ณ วันเดือนปีที่ปรากฏข้างต้นนี้  และมอบบันทึกฉบับนี้ให้บริษัทจัดการเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 
  
 

ลงช่ือ.........................................................................................................................................ลูกค้าผู้ท าบันทึก 
 

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

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

                                             (........................................................................................................................................) 
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เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
นโยบายการลงทุน และข้อจ ากัดในการลงทุน  

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที ่

นโยบายการลงทุน และข้อจ ากัดในการลงทุน ท าเมื่อวันที่ 

ประเภท/ช่ือ กองทุนที่ต้องการลงทุน (ถ้ามี) Smart Equity Tactical Asset Allocation เลขที่บัญช ี

 
1. ส าหรับการลงทุนในประเทศไทย 
 นโยบายการลงทุน  
 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) กองทุน
รวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง  เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออก
โดยบริษัทที่มีคุณภาพดีและได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ  
 
2. ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 

นโยบายการลงทุน 
 ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพ
ดีและได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ  
 
3. ข้อจ ากัดในการลงทุน  

ไม่ม ี
 
4. อัตราค่าธรรมเนียม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น  จ านวนร้อยละ 1.5 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด)  
4.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม  จ านวนร้อยละ 10 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) 
4.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   จ านวนร้อยละ 1 ของเงินลงทุนแต่ละคราว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) 
ทั้งนี้ การค านวณและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย  
 
ลูกค้าตรวจสอบข้อความนโยบายการลงทุน และข้อจ ากัดในการลงทุนข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ในการลงทุนทุกประการเพ่ือเ ป็นหลักฐาน 

ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

 ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

ลงชื่อ..................................................................................................................... .......................................ลูกค้า 
 

                                                          (............................................................................................................................ ...............................) 
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เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
รายการทรัพย์สินเริ่มแรก  

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที ่

รายการทรัพย์สินเริ่มแรก ท าเมื่อวันที่ 
 

 
รายการทรัพย์สินเริ่มแรก 
 

ประกอบด้วย 
 

1. ทรัพย์สิน  
ได้แก่  
1.1 เงินสดจ านวน …………………………………………บาท (....................................................................................................................) 

** ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า เงินสดที่น ามาลงทุนนั้น ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเงินจ านวนดังกล่าวทั้งสิ้น ** 
 1.2 ทรัพย์สินอ่ืนอันได้แก่  
  ………………………………………………………………………………………………………….. (ซึ่งไม่รวมถึงหลักทรัพย์ตามข้อ 2) 
   

2. หลักทรัพย์ 
ได้แก่  

 2.1 หุ้นในบริษัทจ านวน .......................................................หุ้น 
 2.2 หลักทรัพย์อ่ืนอันได้แก่  

.................................................................................................................................................................... (ถ้ามี) 
  

ลูกค้าตรวจสอบรายการทรัพย์สินเริ่มแรกข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ในการลงทุนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

                                                                                                                                                                                                            ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

ลงชื่อ....................................................................................................................... .....................................ลูกค้า 
 

                                                      (............................................................................................................................ ...............................) 
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เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลด าเนินงานของกองทุน 

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที ่

หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
ประเมินผลด าเนินงานของกองทุน 

ท าเมื่อวันที่ 

 
ส าหรับการลงทุนในประเทศไทย 
1. หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทต่างๆ เพ่ือใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขในอนาคต (เฉพาะเรื่องที่ส าคัญ) ดังต่อไปนี้  

1.1 ส าหรับเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ในกรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับเพียงตลาดเดียว การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนดังต่อไปนี้ 
(1)  ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ 
(2)  ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญระหว่าง

วันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ 
(3)  ใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุด ของวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

1.2 ในกรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับมากกว่าหนึ่งตลาด หรือกรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และกรณีอ่ืนๆ ให้ยึดหลัก เกณฑ์การค านวณมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2. การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
ผลการด าเนินงานของกองทุนที่ถูกน าเสนอ จะเป็นผลตอบแทนรวม (Total Return)   ซึ่งวัดโดยการใช้วิธีการลงบัญชีแบบหลักบัญชีคงค้าง (Accrual Accounting) 
3. การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3.1 ในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หรือมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน บริษัท จัดการจะใช้ดัชนี 
Benchmark กับ Total Return Index เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินของกองทุน หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนใดตามประกาศ ก.ล.ต. 

3.2 ในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หรือมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ บริษั ทจัดการจะใช้ดัชนีตรา
สารหนี้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อันได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน 

3.3 ในกรณีของวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนอ่ืน ให้ยึดตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 
ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
ให้ใช้วิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ ………………. ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลนี้ 
 

ลูกค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลด าเนินงานของกองทุนข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ ในการ
ลงทุนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

                                                                                                                                                                                              ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

ลงชื่อ....................................................................................................................... .....................................ลูกค้า 
 

                                                        (............................................................................................................................ ...............................) 
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เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
ตัวอย่างการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพ่ิม (Performance Fee) 

 

 
 
ค ำอธิบำย 

1. ลูกค้าเริ่มต้นลงทุน 1 ล้านบาท ดังนั้น High Watermark คือ 1 ล้านบาท 
2. รอบการค านวณครั้งที่ 1 เงินลงทุนเติบโต 30% เป็น 1,300,000 บาท ค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (Performance Fee) และ High 

Watermark ในรอบการค านวณครั้งที่ 1 ดังนี้ 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพิ่ม 

o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – เงินลงทุนเริ่มต้น) x 10% = ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 
o (1,300,000 – 1,000,000) x 10% = 30,000 บาท 

กำรค ำนวณ High Watermark รอบกำรค ำนวณครั้งที่ 1 
o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม) = High Watermark รอบการค านวณครั้งที่ 1 
o (1,300,000 – 30,000) = 1,270,000 บาท    

3. รอบการค านวณครั้งที่ 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 10% เหลือ 1,143,000 บาท ซึ่งต่ ากว่า High Watermark ของรอบการค านวณครั้งที่ 1 จึงไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 

4. รอบการค านวณครั้งที่ 3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1,371,600 บาท ค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (Performance Fee) และ High 
Watermark ในรอบการค านวณครั้งที่ 3 ดังนี้ 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพิ่ม 

o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – เงินลงทุนเริ่มต้น) x 10% = ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 
o (1,371,600 – 1,270,000) x 10% = 10,160 บาท 

กำรค ำนวณ High Watermark รอบกำรค ำนวณครั้งที่ 3 
o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม) = High Watermark รอบการค านวณครั้งที่ 3 
o (1,371,600 – 10,160) = 1,361,440 บาท 
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เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
นโยบายการลงทุน และข้อจ ากัดในการลงทุน  

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที ่

นโยบายการลงทุน และข้อจ ากัดในการลงทุน ท าเมื่อวันที่ 

ประเภท/ช่ือ กองทุนที่ต้องการลงทุน (ถ้ามี) Passive Income Strategy เลขที่บัญช ี

 
1. ส าหรับการลงทุนในประเทศไทย 
 นโยบายการลงทุน  
 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) กองทุน
รวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง  เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออก
โดยบริษัทที่มีคุณภาพดีและได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ ( Investment grade) ทั้งนี้กองทุนจะมีนโยบายที่เน้นลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก 
 
2. ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 

นโยบายการลงทุน 
 ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพ
ดีและได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade)  
 
3. ข้อจ ากัดในการลงทุน  

กองทุนมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนโดยวิธีการ Auto Redemption ปีละ 2 (สอง) ครัง้ๆ ละร้อยละ 2.5 (สองจุดหา้) ของเงินลงทุนทุกๆ วันที ่1 มกราคม และ  
วันที่ 1 กรกฎาคมของทกุปี ดงันี ้
3.1 เงินลงทุนที่เข้าระหว่าง มกราคม     ถึง  มิถุนายน รอบ auto redemption  ครั้งแรกจะเป็น 1 มกราคม ของปถีัดไป 
3.2 เงินลงทุนที่เข้าระหว่าง กรกฎาคม   ถึง  ธันวาคม รอบ auto redemption  ครั้งแรกจะเป็น 1 กรกฎาคม ของปีถัดไป 

4. อัตราค่าธรรมเนียม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น  จ านวนร้อยละ 1 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด)  
4.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม  จ านวนร้อยละ 10 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) 
4.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   จ านวนร้อยละ 1 ของเงินลงทุนแต่ละคราว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) 
ทั้งนี้ การค านวณและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย  
 
ลูกค้าตรวจสอบข้อความนโยบายการลงทุน และข้อจ ากัดในการลงทุนข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ในการลงทุนทุกประการเพ่ือเป็นหลักฐาน 

ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

 ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

ลงชื่อ....................................................................................................................... .....................................ลูกค้า 
 

                                                          (............................................................................................................................ ...............................) 
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เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
รายการทรัพย์สินเริ่มแรก  

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที ่

รายการทรัพย์สินเริ่มแรก ท าเมื่อวันที่ 
 

 
รายการทรัพย์สินเริ่มแรก 
 

ประกอบด้วย 
 

1. ทรัพย์สิน  
ได้แก่  
1.1 เงินสดจ านวน …………………………………………บาท (....................................................................................................................) 

** ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า เงินสดที่น ามาลงทุนนั้น ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเงินจ านวนดังกล่าวทั้งสิ้น ** 
 1.2 ทรัพย์สินอ่ืนอันได้แก่  
  ………………………………………………………………………………………………………….. (ซึ่งไม่รวมถึงหลักทรัพย์ตามข้อ 2) 
   

2. หลักทรัพย์ 
ได้แก่  

 2.1 หุ้นในบริษัทจ านวน .......................................................หุ้น 
 2.2 หลักทรัพย์อ่ืนอันได้แก่  

.................................................................................................................................................................... (ถ้ามี) 
  

ลูกค้าตรวจสอบรายการทรัพย์สินเริ่มแรกข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ในการลงทุนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

                                                                                                                                                                                                            ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

ลงชื่อ....................................................................................................................... .....................................ลูกค้า 
 

                                                      (............................................................................................................................ ...............................) 
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เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลด าเนินงานของกองทุน 

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที ่

หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
ประเมินผลด าเนินงานของกองทุน 

ท าเมื่อวันที่ 

 
ส าหรับการลงทุนในประเทศไทย 
1. หลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทต่างๆ เพ่ือใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขในอนาคต (เฉพาะเรื่องที่ส าคัญ) ดังต่อไปนี้  

1.1  ส าหรับเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ในกรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับเพียงตลาดเดียว การค านวณมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิของกองทุน 
บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนดังต่อไปนี้ 
(1)  ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ 
(2)  ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญระหว่าง

วันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ 
(3)  ใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุด ของวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

1.2 ในกรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับมากกว่าหนึ่งตลาด หรือกรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และกรณีอ่ืนๆ ให้ยึดหลัก เกณฑ์การค านวณมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2. การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
ผลการด าเนินงานของกองทุนที่ถูกน าเสนอ จะเป็นผลตอบแทนรวม (Total Return)   ซึ่งวัดโดยการใช้วิธีการลงบัญชีแบบหลักบัญชีคงค้าง (Accrual Accounting) 
3. การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3.1 ในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หรือมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน บริษัท จัดการจะใช้ดัชนี 
Benchmark กับ Total Return Index เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินของกองทุน หรือเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนใดตามประกาศ ก.ล.ต. 

3.2 ในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หรือมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ บริษั ทจัดการจะใช้ดัชนีตรา
สารหนี้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อันได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนี พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน 

3.3 ในกรณีของวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนอ่ืน ให้ยึดตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 
ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
ให้ใช้วิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ ………………. ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลนี้ 
 

ลูกค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลด าเนินงานของกองทุนข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ ในการ
ลงทุนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

                                                                                                                                                                                              ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

ลงชื่อ....................................................................................................................... .....................................ลูกค้า 
 

                                                        (............................................................................................................................ ...............................) 
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เอกสารแนบท้าย สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
ตัวอย่างการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพ่ิม 

 

 
 
ค ำอธิบำย 

1. ลูกค้าเริ่มต้นลงทุน 1 ล้านบาท ดังนั้น High Watermark คือ 1 ล้านบาท 
2. รอบการค านวณครั้งที่ 1 เงินลงทุนเติบโต 30% เป็น 1,300,000 บาท ค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (Performance Fee) และ High 

Watermark ในรอบการค านวณครั้งที่ 1 ดังนี้ 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพิ่ม 

o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – เงินลงทุนเริ่มต้น) x 10% = ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 
o (1,300,000 – 1,000,000) x 10% = 30,000 บาท 

กำรค ำนวณ High Watermark รอบกำรค ำนวณครั้งที่ 1 
o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม) = High Watermark รอบการค านวณครั้งที่ 1 
o (1,300,000 – 30,000) = 1,270,000 บาท    

3. รอบการค านวณครั้งที่ 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 10% เหลือ 1,143,000 บาท ซึ่งต่ ากว่า High Watermark ของรอบการค านวณครั้งที่ 1 จึงไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 

4. รอบการค านวณครั้งที่ 3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1,371,600 บาท ค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (Performance Fee) และ High 
Watermark ในรอบการค านวณครั้งที่ 3 ดังนี้ 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพิ่ม 

o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – เงินลงทุนเริ่มต้น) x 10% = ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 
o (1,371,600 – 1,270,000) x 10% = 10,160 บาท 

กำรค ำนวณ High Watermark รอบกำรค ำนวณครั้งที่ 3 
o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม) = High Watermark รอบการค านวณครั้งที่ 3 
o (1,371,600 – 10,160) = 1,361,440 บาท 
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