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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

ส ำหรับบุคคลธรรมดำ โปรดเลือก  ในช่องท่ีลูกคำ้ส่งเอกสำรและตรวจสอบกำรลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งบนเอกสำรทุกแผ่น 

 ส ำเนำบตัรประชำชน/บตัรขำ้รำชกำร/บตัรอ่ืนระบุ:  ส ำเนำหนงัสือเดินทำง/ใบต่ำงดำ้ว (ส ำหรับชำวต่ำงชำติ) 

 ส ำเนำทะเบียนบำ้น (หนำ้ท่ีมีเลขท่ีบำ้น และ หนำ้ท่ีมีช่ือลูกคำ้)  ส ำเนำใบอนุญำตกำรท ำงำน (ส ำหรับชำวต่ำงชำติ)  

 ส ำเนำบญัชีเงินฝำกธนำคำร   
       (หนำ้ท่ีมีช่ือลูกคำ้/ เลขท่ีบญัชี/ รำยกำรเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน) 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร (ถำ้มี) 
       (ส ำหรับชำวต่ำงชำติท่ีขอเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกรกบักรมสรรพำกร)  

 ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ หรือ นำมสกุล (ถำ้มี)  ส ำเนำใบส ำคญักำรสมรส หรือ กำรหยำ่ (ถำ้มี) 

 ส ำเนำหลกัฐำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ถำ้มี) ระบุ:  อ่ืนๆ ระบุ: 
 

ส ำหรับลูกคำ้นิติบุคคล  โปรดเลือก  ในช่องท่ีลูกคำ้ส่งเอกสำรและตรวจสอบกำรลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งของผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนพร้อมประทบัตรำบริษทับนเอกสำรทุกแผน่ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน/บตัรขำ้รำชกำร /บตัรอ่ืนระบุ: 
        (กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ/หุน้ส่วนผูจ้ดักำรท่ีลงนำมเปิดบญัชี) 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง/ใบต่ำงดำ้ว  
      (ส ำหรับกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ/หุน้ส่วนผูจ้ดักำรท่ีเป็นชำวต่ำงชำติท่ีลงนำมเปิดบญัชี) 

 ส ำเนำทะเบียนบำ้น  (หนำ้ท่ีมีเลขท่ีบำ้น และ หนำ้ท่ีมีช่ือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 
      /หุน้ส่วนผูจ้ดักำรท่ีลงนำมเปิดบญัชี) 

 ส ำเนำใบอนุญำตกำรท ำงำน  
       (ส ำหรับกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ/หุน้ส่วนผูจ้ดักำรท่ีเป็นชำวต่ำงชำติท่ีลงนำมเปิดบญัชี) 

 ส ำเนำหนงัสือรับรอง ออกไม่เกิน 1 เดือน (ระบุช่ือนิติบุคคล/ช่ือกรรมกำร-หุน้ส่วน/ 
       อ ำนำจกรรมกำร/ทุนจดทะเบียน/ส ำนกังำนใหญ/วตัถุประสงค)์  

 ส ำเนำเอกสำรกำรจดัตั้ง/ หนงัสือรับรอง/ เอกสำรแสดงฐำนะนิติบุคคล 
      (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ) 

 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/หุ้นส่วน (ระบุใหเ้ปิดบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บั 
       CGS-CIMB/ช่ือผูรั้บมอบอ ำนำจของนิติบุคคล/วงเงิน/อ่ืนๆ) 

 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว (ถำ้มี) 
      (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีขอประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วกบักระทรวงพำณิชย)์ 

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

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร (ถำ้มี) 
      (ส ำหรับนิติบุคคลต่ำงประเทศท่ีขอเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกรกบักรมสรรพำกร) 

 ส ำเนำบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ (บอจ.5) และ โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ (ถำ้มี)  ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือ ใบทะเบียนภำษีธุรกิจเฉพำะ (ถำ้มี) 

 ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจ (ส ำหรับนิติบุคคลท่ีมีผูรั้บมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน)                        อ่ืนๆ ระบุ: 
            กรณลูีกค้ำลงนำมกำรเปิดบัญชีในต่ำงประเทศ ต้องแปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษหรือภำษำไทย และต้องรับรองโดยสถำนฑูต/สถำนกงศุล และโนตำรีพบับริค 

 

กรณีกำรมอบอ ำนำจแทนลูกคำ้บุคคลธรรมดำ/ลูกคำ้นิติบุคคล โปรดเลือก  ในช่องท่ีส่งเอกสำรและผูรั้บมอบอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งบนส ำเนำเอกสำรทุกแผ่น 

 หนงัสือมอบอ ำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อ คน)  ส ำเนำบตัรประชำชน /บตัรขำ้รำชกำร /บตัรอ่ืนระบุ: 

 ส ำเนำทะเบียนบำ้น  
     (หนำ้ท่ีมีเลขท่ีบำ้น และ หนำ้ท่ีมีช่ือผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

 ส ำเนำหนงัสือเดินทำง/ ใบต่ำงดำ้ว/ใบอนุญำตกำรท ำงำน  
       (ส ำหรับผูรั้บมอบอ ำนำจท่ีเป็นชำวต่ำงชำติ)        

 

เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำ โปรดเลือก  ในช่องท่ีส่งเอกสำรและลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งบนเอกสำรทุกแผน่ 

 เงินค่ำอำกรแสตมป์ 30 บำท  เงินค่ำอำกรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกูย้ืม แต่ไม่เกิน 10,000 บำท 
      (เฉพำะกรณีเปิดบญัชี Credit Balance) 

 สลิปเงินเดือน / หนงัสือรับรองเงินเดือน (เดือนล่ำสุด)  ส ำเนำพนัธบตัรรัฐบำล 

 รำยงำนยอดหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในบญัชีลูกคำ้มำกกวำ่ 1 เดือน  ส ำเนำมูลค่ำหน่วยลงทุน /กองทุน 

 ส ำเนำใบหุน้บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์(หนำ้/หลงั)   อ่ืนๆ ระบุ: 

 

ส ำหรับ บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ขอรับรองวำ่ไดต้รวจสอบเอกสำรกบัตน้ฉบบัแลว้ รวมทั้งสอบถำมขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ดว้ยตนเอง 

                     
                                                                                 ลงช่ือ.........................................................................ผูแ้นะน ำกำรลงทุน 

                                                                                         (........................................................................) 
                                                                                  
                                                                                 ตรวจสอบเอกสำรวนัท่ี............../................/................ 
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

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

ขำ้พเจำ้ (ช่ือลูกคำ้)...............................................................................................................................................................................ต่อไปในแบบค ำขอฯ น้ีจะเรียกวำ่ “ลูกค้ำ” 
ลูกคำ้มีควำมประสงคแ์ต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ต่อไปในแบบค ำขอฯ น้ีจะเรียกว่ำ  (“บริษัทจัดกำร”) ท ำหน้ำท่ีเป็นบริษทัจดักำร 
กองทุนส่วนบุคคล (“กองทุน”) ให้กบัลูกคำ้ตำมควำมประสงคด์งักล่ำว ลูกคำ้ตกลงให้ขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนกบับริษทัจดักำรดงัต่อไปน้ี   
 
 

1. ข้อมูลลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ 
 

 

ขอ้มูลคู่สมรส  โสด    หยำ่    หมำ้ย    สมรส    สมรสไม่จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส*: 
 บตัรประชำชน    บตัรขำ้รำชกำร    หนงัสือเดินทำง    ใบต่ำงดำ้ว    อ่ืนๆ: 
เลขท่ีบตัร:  วนัท่ีออกบตัร:  วนัท่ีบตัรหมดอำย:ุ 
อำยุ:            ปี  จ ำนวนบุตร:         คน อำชีพ: ต ำแหน่ง: 
รำยไดป้ระจ ำต่อเดือน                                บำท รำยไดอ่ื้น                                                   บำท แหล่งท่ีมำของรำยไดอ่ื้น: 
สถำนท่ีท ำงำน: เลขท่ี: หมู:่ อำคำร: 
ซอย:  ถนน: ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: 
จงัหวดั: รหสัไปรษณีย:์ ประเทศ: โทรศพัทมื์อถือ: 
โทรศพัท:์                    โทรสำร: อีเมล: 
ต ำแหน่งกำรเมือง*  ไมมี่      มี โปรดระบุ: 

ควำมสมัพนัธ์กบั 
พนกังำน CGS-CIMB 

 ไมมี่    มี ลูกคำ้มีฐำนะเป็น.... คู่สมรส   บุพกำรี     บุตร     พี่นอ้งร่วมบิดำหรือมำรดำ    ญำติ    เพื่อน...ของพนกังำน 
ช่ือพนกังำน: ต ำแหน่ง: ฝ่ำย: 

  

ช่ือ-นำมสกลุ*  นำย      นำง      นำงสำว      อ่ืนๆ: ภำษำไทย: 

 Mr.        Mrs.     Miss          Other: ภำษำองักฤษ: 

วนัเดือนปีเกดิ(พ.ศ.)*  วนัท่ี: อำยุ:             ปี         สัญชำต*ิ  1:                                                            2: 

สถำนท่ีเกิดประเทศ: ถ่ินท่ีอยูป่ระเทศ: 

ประเภทบัตร*  บตัรประชำชน    บตัรขำ้รำชกำร    หนงัสือเดินทำง    ใบต่ำงดำ้ว    อ่ืนๆ: ประเทศท่ีออกบตัร: 

เลขท่ีบตัร: วนัท่ีออกบตัร: วนัท่ีบตัรหมดอำย:ุ 
ส ำหรับชำวต่ำงชำติ โปรดระบุเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกรท่ีออกโดยกรมสรรพำกร (ถำ้มี):   

ระดบักำรศึกษำสูงสุด  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี      ปริญญำตรี                ปริญญำโท             ปริญญำเอก                  นกัศึกษำ                               อ่ืนๆ:  

สถำบนั: สำขำ: ประเทศ: 

อำชีพ*  ลูกจำ้ง/พนกังำนบริษทั   ขำ้รำชกำร/รัฐวสิำหกิจ   อำจำรย/์นกัวชิำกำร   แพทย/์ เภสัชกร/พยำบำล   ผูพ้ิพำกษำ/อยักำร/ทนำยควำม   นกักำรเมือง 

 เจำ้ของกิจกำร   นกัธุรกิจ/คำ้ขำย   รับจำ้ง/อำชีพอิสระ   พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณ   นกัศึกษำ   อ่ืนๆ: 

ขอ้มูลรำยได ้ รำยไดป้ระจ ำต่อเดือน                                                 บำท รำยไดป้ระจ ำต่อปี                                                                                                   บำท 

รำยไดอ่ื้นต่อเดือน                                             บำท                                    แหล่งท่ีมำของรำยไดอ่ื้น: 

ทีท่ ำงำน* ช่ือสถำนประกอบกำร:             ประเภทกิจกำร: 
ต ำแหน่ง: สงักดั/ฝ่ำย: 
ท่ีตั้งเลขท่ี: หมู:่ หมู่บำ้น/อำคำร: ตรอก/ซอย: 
ถนน: ต ำบล/แขวง: อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: 
รหสัไปรษณีย:์ โทรศพัท:์ โทรสำร: 
โทรศพัทมื์อถือ:                    เวบ็ไซต:์ 
อำยุงำน:         ปี กรณีอำยุงำนไม่ถึง 1 ปี โปรดระบุช่ือท่ีท ำงำนเดิม: 

ต ำแหน่งกำรเมือง*  ไมมี่       มี โปรดระบุ: 
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

2. ข้อมูลลูกค้ำประเภทนิติบุคคล 
 

ประเภท*    บริษทัจ ำกดั    บริษทัจ ำกดัมหำชน    หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั    หำ้งหุน้ส่วนสำมญันิติบุคคล    อ่ืนๆ:  
ช่ือ*   ภำษำไทย: 

ภำษำองักฤษ: 
ทะเบียนควบคุม เลขที*่: วนัจัดตั้ง*: จดทะเบียนประเทศ*: 

GIIN ID: เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกรออกโดยกรมสรรพำกร (ถำ้มี): 
ขอ้มูลนิติบุคคล ประเภทกจิกำรและวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินกจิกำร*: 

 

ทุนจดทะเบียน*: จ ำนวนหุน้                     หุน้ ผูถื้อหุน้คนไทย                รำย ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ                   รำย 

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด                              คน จ ำนวนพนกังำน/ลูกจำ้งทั้งหมด                     คน ตรำสินคำ้/ผลิตภณัฑ:์ 
ทีต่ั้ง* 
ส ำนกังำนใหญ่  
หรือ 
ส ำนกังำนสำขำ 
ในประเทศไทย 

เลขท่ี: อำคำร/หมู่บำ้น:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย:์ 
ประเทศ: โทรศัพท์*: โทรสำร: 
เวบ็ไซต:์ อีเมล: สำขำทั้งหมด:               แห่ง 

กรรมกำร* หรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดกำร* 
ผูมี้อ ำนำจกระท ำกำร 
แทนนิติบุคคล 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เลขท่ีบตัรประชำชน / หนงัสือเดินทำง 
1   
2   
3   
4   
5   

ผู้รับมอบอ ำนำจ* 
ของนิติบุคคล 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เลขท่ีบตัรประชำชน / หนงัสือเดินทำง 
1   
2   
3   
4   

ต ำแหน่งกำรเมือง* 
ของกรรมกำร, 
หุน้ส่วนผูจ้ดักำร, 
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 ไมมี่    
 มี   

ช่ือ-นำมสกุล (กรรมกำร/หุน้ส่วนผูจ้ดักำร/ผูรั้บมอบอ ำนำจ) ต ำแหน่งกำรเมือง 
1  
2  
3  
4  
5  

ควำมสมัพนัธ์กบั 
พนกังำน CGS-CIMB 
ของกรรมกำร, 
หุน้ส่วนผูจ้ดักำร, 
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 ไมมี่    
 มี 

ช่ือ-นำมสกุล ช่ือพนกังำน CGS-CIMB ควำมสมัพนัธ ์
1   
2   
3   
4   
5   
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3. ข้อมูลที่อยู่ และ ช่องทำงกำรติดต่อ 
 

ทีอ่ยู่ 
ตำมทะเบียนบ้ำน* 

เลขท่ี: อำคำร/หมู่บำ้น:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย:์ 
โทรศพัท:์ โทรสำร: ประเทศ: 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน*  เหมือนกบัท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น 
เลขท่ี: อำคำร/หมู่บำ้น:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย:์ 
โทรศพัท:์ โทรสำร: ประเทศ: 

สถำนที ่
ส ำหรับจัดส่ง
เอกสำร* 

 บริษัทจะส่งข้อมูลกำรลงทุนและเอกสำรทีเ่กีย่วข้องตำม “อเีมล” ของลูกค้ำ 
 ในกรณีลูกคำ้ไม่แจง้ “อีเมล” โปรดระบุสถำนท่ีจดัส่งเอกสำร หรือ สถำนท่ีส ำหรับพนกังำนรับส่งเอกสำร / พนกังำนเกบ็เงินของบริษทัไปติดต่อ 
 ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น   ท่ีอยูปั่จจุบนั     ท่ีท ำงำน    อ่ืนๆ โปรดระบุดำ้นล่ำง 
เลขท่ี: อำคำร/หมู่บำ้น:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย:์ 
โทรศพัท:์ โทรสำร: ประเทศ: 

ช่องทำงกำรตดิต่อ* อเีมล* (ซ่ึงเป็นของลูกคำ้เท่ำนั้น) : 
อีเมลส ำรอง    ไม่มี    มี  ระบุ: 

โทรศัพท์มือถือ* : 

บุคคลท่ีติดต่อ 
ในกรณีฉุกเฉิน 

ช่ือ: เลขท่ีบตัรประชำชน: ควำมสมัพนัธ:์ 
โทรศพัทมื์อถือ: อีเมล: 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี: อำคำร/หมู่บำ้น:                                                                                                          ชั้น: หมู่ท่ี: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ต ำบล/แขวง: 
อ ำเภอ/เขต: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย:์ 

 

4. ข้อมูลกำรลงทุนอ่ืนๆ ที่ผ่ำนมำ และสถำนะทำงกำรเงนิ 
 

พื้นฐำนควำมรู้และควำมเขำ้ใจในกำรลงทุน   ดีมำก                   ดี                          ปำนกลำง                        นอ้ย                     ไม่มี 
กำรเขำ้รับกำรอบรมเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์  เคย                      ดำ้นหลกัทรัพย ์    ดำ้นตรำสำรอนุพนัธ์       อ่ืนๆ:                   ไม่เคย         

วตัถุประสงค์ในกำรลงทุน*  เกง็ก ำไร              เงินปันผล              อ่ืนๆ: 
ลกัษณะกำรลงทุน  ระยะยำว             ระยะกลำง             ระยะสั้น 
ระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้  ระดบัต ่ำ              ระดบักลำง            ระดบัสูง      
ประสบกำรณ์ในกำรลงทุน  ไม่เคยลงทุน        เคยลงทุนมำแลว้:             ปี       
แหล่งทีม่ำของเงนิในประเทศไทย ทีน่ ำมำลงทุน*:    ธุรกิจส่วนตวั   เงินเดือน/ค่ำจำ้ง   เงินปันผล/ดอกเบ้ีย    เงินออม    มรดก    กูย้ืม    อ่ืนๆ ระบุ: 
แหล่งท่ีมำของเงินจำกต่ำงประเทศ ท่ีน ำมำลงทุน (ถำ้มี) ระบุ: ประเทศ: 
บริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีเปิดบญัชีในปัจจุบนั ช่ือ: ประเภทบญัชี: วงเงิน: 

ช่ือ: ประเภทบญัชี: วงเงิน: 
ตลำดหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีเคยลงทุน ระบุ: ประเทศ: 
ทรัพยสิ์น อสงัหำริมทรัพยท่ี์ถือกรรมสิทธ์ิมูลค่ำรวม(ประมำณ)                                  บำท เงินฝำกธนำคำรมูลค่ำรวม(ประมำณ)                                                           บำท 

หลกัทรัพย ์(หุน้) มูลค่ำรวม(ประมำณ)                                                        บำท พนัธบตัร/กองทุน/หุน้กู/้หน่วยลงทุนมูลค่ำรวม(ประมำณ)                          บำท 
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5. แบบแสดงตนทั่วไป และข้อมูลประวตัิที่เกีย่วข้อง 
 

ผู้รับมอบอ ำนำจกระท ำกำรแทน*  ไมมี่                   มี                  
1. ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 
ควำมสมัพนัธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง     ไม่มี          มี ระบุ: 
2. ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 
ควำมสมัพนัธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง     ไม่มี          มี ระบุ: 

กำรกระท ำผดิตำมกฎหมำยฟอกเงนิ 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ* 

ส ำหรับบุคคลธรรมดำ             ไม่เคยกระท ำผิด   เคยกระท ำผิด ระบุ:                         
ส ำหรับนิติบุคคล                    ไม่เคยกระท ำผิด    เคยกระท ำผิด ระบุ:                                                                    
ส ำหรับกรรมกำร/หุน้ส่วนผูจ้ดักำร ของนิติบุคคล        ไม่เคยกระท ำผิด   เคยกระท ำผิด โปรดระบุช่ือ-นำมสกุล/ควำมผดิ ดำ้นล่ำง                                                                 
1                                                         2  

บุคคลทีไ่ด้รับประโยชน์จำกกำรท ำธุรกรรม

ในทอดสุดท้ำย* 

 ตนเอง             บุคคลอ่ืน 
ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 
ควำมสมัพนัธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง       ไม่มี     มี ระบุ: 

บุคคลทีม่อี ำนำจควบคุมกำรท ำธุรกรรม 

ในทอดสุดท้ำย* 

 ตนเอง             บุคคลอ่ืน 
ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 
ควำมสมัพนัธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง      ไม่มี      มี ระบุ:       

ผูใ้หก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน  ตนเอง             บุคคลอ่ืน 
ช่ือ: ประเภทบตัร: เลขท่ี: 
ควำมสมัพนัธ:์ อำชีพ: ต ำแหน่งกำรเมือง      ไม่มี      มี ระบุ:       

กำรเปล่ียนช่ือ / นำมสกุล คร้ังสุดทำ้ย(ถำ้มี)  ไมมี่   มี พ.ศ. :                                ช่ือ: นำมสกุล: 
 

6. บัญชีธนำคำรเพ่ือกำรจัดกำรกองทุน 
 

        ช่ือธนำคำร: 
 

สำขำ: 

        เลขท่ีบญัชี: 
 

ประเภทบญัชี: 

        ช่ือบญัชี:                          
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7. แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 
 

กำรท ำแบบประเมินระดบัควำมเส่ียงฉบบัน้ี เพื่อใหลู้กคำ้ทรำบระดบัควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมกบัตนเอง กำรท่ีลูกคำ้ใหข้อ้มูลท่ีเป็นควำมจริงย่อมมีผลต่อกำรใหบ้ริกำรหรือกำรใหค้  ำแนะน ำท่ี
ลูกคำ้จะไดรั้บจำกบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงขอควำมร่วมมือจำกลูกคำ้ตอบแบบกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุนท่ีคิดวำ่เหมำะสมกบัลูกคำ้มำกท่ีสุดและตอบค ำถำมใหค้รบถว้น 
 ช่ือบุคคลธรรมดำ:  ช่ือนิตบุิคคล: 

ช่ือผูต้อบแบบประเมิน: ควำมสมัพนัธ:์ 
ลูกค้ำนิตบุิคคลรำยใหญ่ สำมำรถแจ้งไม่ประสงค์ ตอบแบบประเมนิ 
ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนได้ โดยต้องมเีง่ือนไขดงันี ้

 มีส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินปีล่ำสุด ตั้งแต่ 100 ลำ้นบำท ข้ึนไป 
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพย ์หรือสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ตั้งแต่ 20 ลำ้นบำท ข้ึนไป 

ค ำถำม คะแนน 
1. ปัจจุบนัท่ำนอำยุ         มำกกวำ่ 55 ปี      45-55 ปี        35-44 ปี      นอ้ยกวำ่ 35 ปี  
2. ปัจจุบนัท่ำนมีภำระทำงกำรเงินและค่ำใชจ่้ำยประจ ำ เช่น ค่ำผอ่นท่ีอยูอ่ำศยั ยำนพำหนะ ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั ค่ำเล้ียงดูครอบครัว เป็นสดัส่วนเท่ำใด 
  มำกกวำ่ร้อยละ 75 ของรำยไดท้ั้งหมด                                   มำกกวำ่ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรำยไดท้ั้งหมด 
  ระหวำ่งร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรำยไดท้ั้งหมด             นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของรำยไดท้ั้งหมด 

    

3. ท่ำนมีสถำนภำพทำงกำรเงินในปัจจุบนัอยำ่งไร 
  มีทรัพยสิ์นนอ้ยกวำ่หน้ีสิน                                                 มีทรัพยสิ์นเท่ำกบัหน้ีสิน      
  มีทรัพยสิ์นมำกกวำ่หน้ีสิน                                                  มีควำมมัน่ใจวำ่มีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส ำหรับกำรใชชี้วิตหลงัเกษียณอำยแุลว้ 

 

4. ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ หรือมีควำมรู้ในกำรลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใด ดงัต่อไปน้ี  
    (เลือกไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ หำกท่ำนตอบหลำยขอ้ใหเ้ลือกขอ้ท่ีคะแนนสูงสุดเป็นเกณฑส์ ำหรับกำรคิดคะแนน) 
 เงินฝำกธนำคำร                                                                     พนัธบตัรรัฐบำล หรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบำล 
 หุน้กู ้หรือกองทุนรวมตรำสำรหน้ี                                         หุน้สำมญั หรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีมีควำมเส่ียงสูง 

 

5. ระยะเวลำท่ีท่ำนคำดวำ่จะไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนน้ี        ไม่เกิน 1 ปี         1 ถึง 3 ปี          3 ถึง 5 ปี        มำกกวำ่ 5 ปี  
6. วตัถุประสงคห์ลกัในกำรลงทุนของท่ำน คือ  
  เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่ำเสมอแต่ต ่ำได ้                          เนน้โอกำสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสม ่ำเสมอ แต่อำจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้ำ้ง 
  เนน้โอกำสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่อำจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ำกข้ึน     เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยำว แต่อำจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้

 

7. เม่ือพิจำรณำรูปแสดงตวัอยำ่งผลตอบแทนของกลุ่มกำรลงทุนท่ีอำจเกิดข้ึนดำ้นล่ำง ท่ำนเตม็ใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มกำรลงทุนใดมำกท่ีสุด  
  กลุ่มกำรลงทุนท่ี 1 มีโอกำสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไมข่ำดทุนเลย      
  กลุ่มกำรลงทุนท่ี 2 มีโอกำสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อำจมีผลขำดทุนไดถึ้ง 1%                                             
  กลุ่มกำรลงทุนท่ี 3 มีโอกำสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อำจมีผลขำดทุนไดถึ้ง 5%                                                                                                                                                               
  กลุ่มกำรลงทุนท่ี 4 มีโอกำสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อำจมีผลขำดทุน ไดถึ้ง 15%                                                                                                        

               
                                                                                

 

8. ถำ้ท่ำนเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีโอกำสไดรั้บผลตอบแทนมำก แต่มีโอกำสขำดทุนสูงดว้ยเช่นกนั ท่ำนจะรู้สึกอยำ่งไร  
  กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขำดทุน                      ไม่สบำยใจแตพ่อเขำ้ใจไดบ้ำ้ง 
  เขำ้ใจและรับควำมผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง                         ไม่กงัวลกบัโอกำสขำดทุนสูง และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอำจจะไดรั้บสูงข้ึน 

 

9. ท่ำนจะรู้สึกกงัวล หรือ รับไม่ได ้เม่ือมูลค่ำเงินลงทุนของท่ำนมีกำรปรับตวัลดลงในสดัส่วนเท่ำใด  
  5% หรือนอ้ยกวำ่        มำกกวำ่ 5%-10%        มำกกวำ่ 10%-20%        มำกกวำ่ 20% ข้ึนไป 

 

10.  หำกปีท่ีแลว้ท่ำนลงทุนไป 100,000 บำท ปีน้ีท่ำนพบวำ่มูลค่ำเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บำท ท่ำนจะท ำอยำ่งไร 
  ตกใจ และตอ้งกำรขำยกำรลงทุนท่ีเหลือท้ิง                           กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนกำรลงทุนบำงส่วนไปในทรัพยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง 
  อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมำ          ยงัมัน่ใจ เพรำะเขำ้ใจวำ่ตอ้งลงทุนระยะยำว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียตน้ทุน 

 

เกณฑ์กำรคดิคะแนน         ตอบ = 1 คะแนน      ตอบ  = 2 คะแนน      ตอบ  = 3 คะแนน      ตอบ  = 4 คะแนน 
ผลประเมนิของลูกค้ำอยู่ในระดบัคะแนน  
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

ค ำถำมขอ้ 11-12 เป็นขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรใหค้  ำแนะน ำใชเ้ฉพำะท่ีจะมีกำรลงทุนในอนุพนัธ์และหุน้กูอ้นุพนัธ์โดยตรงเท่ำนั้น และกำรลงทุนต่ำงประเทศ (ไม่รวมเป็นคะแนน) 
11. หำกกำรลงทุนในอนุพนัธ์และหุน้กูอ้นุพนัธ์ประสบควำมส ำเร็จ ท่ำนจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัรำท่ีสูงมำก แต่หำกกำรลงทุนลม้เหลว ท่ำนอำจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด  
      และอำจตอ้งลงเงินชดเชยเพิ่มบำงส่วน ท่ำนยอมรับไดเ้พียงใด     
   ไม่ได ้              ไดบ้ำ้ง                ได ้
12. นอกเหนือจำกควำมเส่ียงในกำรลงทุนแลว้ ท่ำนสำมำรถรับควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนไดเ้พียงใด 
   ไม่ได ้            ไดบ้ำ้ง                 ได ้

เง่ือนไขและข้อตกลงส ำหรับกำรประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 

1. ลูกคำ้ยินยอมใหข้อ้มูลแก่เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัเพื่อประกอบกำรจดัท ำแบบประเมินฯ ของลูกคำ้ และลูกคำ้รับทรำบวำ่ไดท้ ำแบบสอบถำมน้ีเพื่อประโยชน์ในกำรรับทรำบควำมเส่ียงใน
กำรลงทุนท่ีรับไดข้องตนเอง 

2. ระดบัควำมเส่ียงในกำรลงทุนของลูกคำ้ประเมินจำกขอ้มูลท่ีลูกคำ้แจง้แก่เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัเท่ำนั้น ทั้งน้ี มิไดเ้ป็นกำรแสดงวำ่บริษทัยอมรับถึงควำมถูกตอ้งแทจ้ริง ควำมครบถว้น หรือ
ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีลูกคำ้ไดแ้จง้และผลกำรประเมินดงักล่ำว 

3. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัท ำกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรลงทุนของลูกคำ้ และไดแ้จง้ใหลู้กคำ้ทรำบถึงผลกำรประเมินระดบัควำมเส่ียงในกำรลงทุนของลูกคำ้ ถือวำ่ลูกคำ้รับทรำบผลกำร
ประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจำกขอ้มูลท่ีลูกคำ้ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั) และลูกคำ้รับทรำบระดบัควำมเส่ียงในกำรลงทุนของตนแลว้ 

4. ลูกคำ้ควรศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุน (รวมทั้ง ค  ำเตือนเก่ียวกบักำรลงทุนและควำมเส่ียงในกำรลงทุน และควรขอค ำแนะน ำในกำรลงทุนจำกผูท่ี้สำมำรถใหค้  ำแนะน ำกำรลงทุน
แก่ท่ำนได)้ ให้รอบคอบถ่ีถว้นควบคู่กบักำรศึกษำผลกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรลงทุน เพื่อใชป้ระกอบกำรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ตรำสำรหรือกำร
ลงทุนประเภทอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสมกบัตนเองแลว้จึงตดัสินใจลงทุน ทั้งน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบักำรลงทุนหรือตรำสำรท่ีได้รับจำกเจ้ำหน้ำท่ีของบริษทั (ถำ้มี) เป็นเพียงขอ้มูลส่วนหน่ึงเพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจกำรลงทุนของลูกคำ้เท่ำนั้น 

5. กำรลงทุนข้ึนอยูก่บักำรตดัสินใจของลูกคำ้เองซ่ึงไม่ผูกพนักบัผลกำรประเมินของลูกคำ้ และอำจมิไดเ้ป็นไปตำมระดบัควำมเส่ียงของกำรลงทุนท่ีไดรั้บตำมแบบประเมินน้ี รวมทั้งลูกคำ้
ยินยอมรับควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรลงทุน ในกรณีท่ีลูกคำ้ตดัสินใจลงทุนในระดบัควำมเส่ียงท่ีสูงกว่ำระดบัควำมเส่ียงของกำรลงทุนจำกผลประเมิน ถือว่ำลูกคำ้ตกลงยินยอมรับควำม
เส่ียงของกำรลงทุนนั้นเอง ลูกคำ้ยอมรับวำ่กำรด ำเนินกำรลงทุนของลูกคำ้อำจไม่เป็นไปตำมผลกำรประเมิน อำจไม่แน่นอนและสำมำรถเปล่ียนแปลงไปจำกผลกำรประเมินได ้

6. บริษทั ผูบ้ริหำร รวมทั้งพนกังำน เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ไม่มีควำมรับผิด ภำระหรือหนำ้ท่ีต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนของลูกคำ้ 
7. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรแกไ้ข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินฯ ของลูกคำ้ ผลกำรประเมินและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้แต่อยำ่งใด 
 
แบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมีไวเ้พื่อบริกำรเฉพำะนกัลงทุนในประเทศไทยเท่ำนั้น ค  ำเตือนและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ ลูกคำ้มีควำมเขำ้ใจ
และรับทรำบตำมค ำเตือนรวมทั้งขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

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

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

 
สำขำ/ ทมี.................................................................................................................... 

 
วนัทีลู่กค้ำตอบแบบประเมนิ....................................................................................... 
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

ผลกำรประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 

คะแนน ระดบั ประเภทผู้ลงทุน ตรำสำรทีส่ำมำรถลงทุน 
นอ้ยกวำ่ 15 1 เส่ียงต ่ำ ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนเพียงเลก็นอ้ย / หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัควำมเส่ียง 1 

15-21 2 เส่ียงปำนกลำงค่อนขำ้งต ่ำ ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนบำงส่วน / หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัควำมเส่ียง 1-4 
22-29 3 เส่ียงปำนกลำงค่อนขำ้งสูง ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนบำงส่วน-ปำนกลำง / หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัควำมเส่ียง 1-5 
30-36 4 เส่ียงสูง ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนปำนกลำง / หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัควำมเส่ียง 1-7 

37 ข้ึนไป 5 เส่ียงสูงมำก ตรำสำรหน้ี / ตรำสำรทุนค่อนขำ้งมำก / หน่วยลงทุนท่ีมีระดบัควำมเส่ียง 1-8 

ตวัอย่ำงค ำแนะน ำเร่ืองกำรจัดสรรกำรลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนกำรลงทุน 

เงนิฝำกและ 
ตรำสำรหนีร้ะยะส้ัน 

ตรำสำรหนีภ้ำครัฐ 
ทีม่อีำยุมำกกว่ำ 1 ปี 

ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน ตรำสำรทุน กำรลงทุนทำงเลือก 

เส่ียงต ่ำ >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปำนกลำงค่อนขำ้งต ่ำ <20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปำนกลำงค่อนขำ้งสูง <10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 

เส่ียงสูงมำก <5% <30% >60% <30% 

ตำรำงระดบัควำมเส่ียงของกำรลงทุนในกองทุนประเภทต่ำงๆ 

ประเภท 
ควำมเส่ียง 

ระดบั 
ควำมเส่ียง 

ประเภท ประเภทหลกัทรัพย์ทีล่งทุนเป็นหลกั 

เส่ียงต ่ำ 1 
กองทุนรวมตลำด
เงินท่ีลงทุนเฉพำะ

ในประเทศ 

มีนโยบำยลงทุนเฉพำะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝำก หรือตรำสำรหน้ี หรือหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์น
อ่ืน หรือกำรหำดอกผลอ่ืนตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนด ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมหรือจะครบก ำหนดช ำระคืน หรือมี
อำยุสญัญำไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขำ้ท ำสญัญำนั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหน่ึง 
ไม่เกิน 3 เดือน 

เส่ียงปำน
กลำง 

ค่อนขำ้งต ่ำ 

2 
กองทุนรวมตลำด

เงิน 

มีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝำก หรือตรำสำร
หน้ี หรือหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือกำรหำดอกผลอ่ืนตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนด ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม
หรือจะครบก ำหนดช ำระคืนหรือมีอำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขำ้ท ำสัญญำนั้น รวมทั้งมี 
portfolio duration ในขณะใดขณะหน่ึง ไม่เกิน 3 เดือน 

3 
กองทุนรวม 

พนัธบตัรรัฐบำล 
มีนโยบำยเนน้ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบำลเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80 ของ NAV 

4 
กองทุนรวม 
ตรำสำรหน้ี 

มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหน้ีทัว่ไป 

เส่ียงปำน
กลำง 

ค่อนขำ้งสูง 
5 กองทุนรวมผสม 

มีนโยบำยลงทุนไดท้ั้งในตรำสำรทุนและตรำสำรหน้ี 

เส่ียงสูง 

6 
กองทุนรวม 
ตรำสำรทุน 

มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลกัโดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 65 ของ NAV 

7 
กองทุนรวมหมวด 
อุตสำหกรรม 

มีนโยบำยมุ่งลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงในตรำสำรทุนเพียงบำงหมวดอุตสำหกรรมโดยเฉล่ียรอบระยะเวลำบญัชีไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 80 ของ NAV 

เส่ียงสูงมำก 8* 
กองทุนท่ีมีกำร

ลงทุนในทรัพยสิ์น
ทำงเลือก 

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

 

 * รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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แบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

 

8. ค ำรับรองข้อมูล และ ลำยมือช่ือของลูกค้ำ 
 
         
1. ขำ้พเจำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรใชต้น้ฉบบัแบบค ำขอเปิดบญัชี และเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีขำ้พเจำ้ไดล้งนำมไวแ้ลว้เป็นเอกสำรในกำรเปิดบญัชี

กองทุนส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรใชส้ ำเนำเอกสำรดงักล่ำว (ส ำเนำกระดำษ ส ำเนำในรูปแบบกำรสแกนขอ้มูล หรือในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์) ขำ้พเจำ้ตกลงให้ถือวำ่
เอกสำรดงักล่ำวมีผลบงัคบัตำมกฎหมำยและใชผู้กพนัขำ้พเจำ้ไดเ้สมือนกบัตน้ฉบบัเอกสำร 

2. ขำ้พเจำ้ขอใหค้  ำรับรองกบับริษทัว่ำ ขอ้มูลใดๆ ตำมท่ีขำ้พเจำ้ไดร้ะบุหรือแจง้ไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชีกองทุนส่วนบุคคล และ / หรือ กำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพยฉ์บบัน้ี 
ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยละเอียดและไดรั้บค ำช้ีแจงจำกผูจ้ดักำรกองทุน และ/หรือผูแ้นะน ำกำรลงทุน เป็นอย่ำงดีแลว้ ขอรับรองและยืนยนัวำ่ขอ้มูลดงักล่ำวตำมท่ีขำ้พเจำ้ไดใ้หไ้วก้บับริษทั
จดักำรเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลขำ้พเจำ้จะแจง้ใหบ้ริษทัจดักำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมแบบท่ีก ำหนดทนัที 

3. ขำ้พเจ้ำมีควำมเขำ้ใจและรับทรำบเก่ียวกบักฎหมำย กฏระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบัของหน่วยงำนควบคุมก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และยินดีท่ีจะปฏิบติัตำมอย่ำง
เคร่งครัด 

4. ขำ้พเจำ้ขอใหค้วำมยินยอมแก่บริษทัจดักำรในกำรรวบรวม ใช ้ส่งหรือโอนไปต่ำงประเทศหรือเปิดเผยขอ้มูลของขำ้พเจำ้ รวมทั้งขอ้มูลใดๆ ในบญัชีกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีขำ้พเจำ้
มีกบับริษทัจดักำรใหก้บับุคคลท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร เพื่อประโยชนใ์นกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยทั้งในและต่ำงประเทศ กำรใหบ้ริกำรหรือเสนอผลิตภณัฑก์ำรลงทุน
ใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ กำรด ำเนินกำรตำมขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัจดักำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติั กล่ำวคือ (1) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนหรือกำรลงทุนของบริษทัจดักำร (2) หน่วยงำนหรือองคก์รใดๆ 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (3) บุคคลอ่ืนตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

5. ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไดส่้งหนงัสือไปยงัท่ีอยู่ในกำรติดต่อของขำ้พเจำ้ เพื่อให้ยืนยนัหรือปรับปรุงขอ้มูลดงักล่ำวและขำ้พเจำ้ไม่ตอบสนองหรือแจง้กำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ภำยใน
ระยะเวลำอนัสมควรตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด ขำ้พเจำ้ตกลงใหบ้ริษทัจดักำรมีอ ำนำจในกำรใชข้อ้มูลเดิมในปัจจุบนัเพื่อเป็นขอ้มูลล่ำสุดของขำ้พเจำ้ 

6.    บรรดำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบค ำขอเปิดบญัชี ส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กล่ำวคือ นโยบำยกำรลงทุน และขอ้จ ำกดัในกำรลงทุน รำยกำรทรัพยสิ์นเร่ิมแรก หลกัเกณฑก์ำร
ค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ และประเมินผลด ำเนินงำนของกองทุน รวมถึงเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดจ้ดัท ำพร้อมกบัแบบค ำขอเปิดบญัชีฯ หรือจะไดจ้ดัท ำข้ึนต่อไปในอนำคต ลูกคำ้และ
บริษทัจดักำรใหถื้อวำ่เป็นส่วนหน่ึงของแบบค ำขอเปิดบญัชีฯ ดว้ย 

 
ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและท ำควำมเขำ้ใจขอ้ควำมทั้งหมดตำมแบบค ำขอเปิดบญัชีกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลฉบบัน้ีและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยละเอียดแลว้ ตกลงยินยอมผูกพนัตำมขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขดงัท่ีกล่ำวมำแลว้ทุกประกำร 
 

ลำยมือช่ือลูกค้ำ          
                                                                                                                                            
 

ลงช่ือ..................................................................................................................................................................ลูกค้ำ 
 

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

*ลูกค้ำตกลงให้ใช้ลำยมือช่ือดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นตัวอย่ำงลำยมือช่ือส ำหรับกำรท ำธุรกรรมกับบริษัท* 
 

ตรำประทบัของนิตบุิคคล 
 
 
 

ส ำหรับ บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้ตรวจสอบเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง และ ลูกค้ำลงลำยมือช่ือต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริง 

 
 
 

                                                         ลงช่ือ.........................................................................................ผู้แนะน ำกำรลงทุน  
 

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

                                                          รหัสพนักงำน......................ฝ่ำย................................................. 
 

                                                          วนัที.่........................................................................................... 
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แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

 

ส ำหรับลูกค้ำประเภทบุคคลธรรมดำ เลขท่ีบญัชี: 

ช่ือผูข้อเปิดบญัชี: สญัชำติ (ระบุทุกสญัชำติ): 
บตัรประชำชนเลขท่ี:  หนงัสือเดินทำง เลขท่ี:  
ส่วนที่ 1 สถำนะของลูกค้ำ บุคคลอเมริกัน   

โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัสถำนะของท่ำน หำกท่ำนตอบวำ่ “ใช่” ในขอ้หน่ึงขอ้ใด โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และส้ินสุดค ำถำม 
1 ท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกนั แมว้ำ่จะอำศยัอยูน่อกสหรัฐอเมริกำ 

โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหน่ึงในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกนั 
โปรดตอบ “ใช่ หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกำ) และยงัไม่ไดส้ละควำมเป็นพลเมืองอเมริกนัอยำ่งสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 

2 ท่ำนเป็นผูถื้อบตัรประจ ำตวัผูมี้ถ่ินท่ีอยูถ่ำวรอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ (เช่น กรีนกำร์ด) ใช่ หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หำกส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำไดอ้อกบตัรประจ ำตวัผูมี้ถ่ินท่ีอยูถ่ำวรอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่วำ่บตัรดงักล่ำวของท่ำน

จะหมดอำยแุลว้หรือไม่ ณ วนัท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบตัรดงักล่ำวของท่ำนไดถู้กสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยำ่งเป็นทำงกำรแลว้ ณ วนัท่ีท่ำนกรอกและลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี 

3 ท่ำนมีสถำนะเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกำเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
 ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบนั ท่ำนอยูใ่นสหรัฐอเมริกำอยำ่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และหำก

ตอ้งกำรรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษำขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ดงัน้ี 
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

ค ำถำมเพิม่เติม หำกท่ำนตอบวำ่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสำรประกอบ 
1 ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ไดส้ละควำมเป็นพลเมืองอเมริกนั อยำ่งสมบรูณ์ตำมกฎหมำยแลว้  ใช่                 ไม่ใช่ 
2 ท่ำนมีค ำสั่งท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอตัโนมติัจำกบญัชีท่ีเปิดไวห้รือมีอยูก่บักลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB* ไปยงับญัชีในสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
3 ท่ำนมีกำรมอบอ ำนำจหรือให้อ ำนำจกำรลงลำยมือช่ือแก่บุคคลท่ีมีท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ เพื่อกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีท่ีเปิดไวห้รือมีอยูก่บักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

ของ CGS-CIMB  
 ใช่                 ไม่ใช่ 

4 ท่ำนมีท่ีอยูเ่พื่อกำรติดต่อหรือด ำเนินกำรเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดไวใ้นสหรัฐอเมริกำ หรือมีอยูก่บักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ CGS-CIMB แต่เพียงท่ีอยูเ่ดียว ซ่ึงเป็นท่ีอยู่
ส ำหรับรับไปรษณียแ์ทนหรือท่ีอยูส่ ำหรับกำรส่งต่อในสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่   

 ใช่                 ไม่ใช่ 

5 ท่ำนมีท่ีอยูอ่ำศยัในปัจจุบนั หรือท่ีอยูเ่พื่อกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับบญัชีท่ีเปิดไวห้รือมีอยูก่บักลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
6 ท่ำนมีหมำยเลขโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกำ เพื่อกำรติดต่อท่ำนหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีท่ีเปิดไวห้รือมีอยูก่บักลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
 ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 
1. ท่ำนยืนยนัว่ำ ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นควำมจริง ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์  
2.  ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้มูลท่ีให้ตำมแบบฟอร์มน้ี หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN  เป็นขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-

CIMB* มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน /ทำงธุรกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 
3.  ท่ำนตกลงท่ีจะแจง้ให้กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ภำยใน 30 วนั หลงัจำกมีเหตุกำรณ์เปล่ียนแปลงอนัท ำให้ขอ้มูลของท่ำนท่ีระบุในแบบฟอร์ม

น้ีไม่ถูกตอ้ง  
4.  ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีท่ีท่ำนไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 3 ขำ้งตน้ หรือมีกำรน ำส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์เก่ียวกบัสถำนะของท่ำน กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจ

เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร      
*“กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB” ให้หมำยควำมรวมถึง สมำชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมำชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd) 

ส่วนที่ 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี 
ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ท่ีไม่อำจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี   
1.  เปิดเผยขอ้มูลต่ำงๆ ของท่ำนให้แก่บริษทัจดักำรภำยในกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบติัตำม FATCA หน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึง หน่วยงำนจดัเก็บภำษี

อำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่ำวรวมถึง ช่ือลูกคำ้ ท่ีอยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี หมำยเลขบญัชี สถำนะ ตำมหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตำม หรือผูไ้ม่ให้ควำมร่วมมือ) 
จ ำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบญัชี กำรจ่ำยเงินเขำ้-ออกจำกบญัชี รำยกำรเคล่ือนไหวทำงบญัชี จ ำนวนเงิน ประเภทและมูลค่ำของผลิตภณัฑท์ำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมีอยูก่บักลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB 
ตลอดจนจ ำนวนรำยได ้และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจท่ีอำจถูกร้องขอโดยบริษทัภำยในกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB  หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึง 
IRS ดว้ย  

2.  หักเงินจำกบญัชีของท่ำน และ/หรือ เงินไดท่ี้ท่ำนไดรั้บจำกหรือผ่ำนกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในจ ำนวนท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศซ่ึงรวมถึง IRS ภำยใตบ้งัคบัของ
กฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑต่์ำงๆ รวมถึงขอ้ตกลงใดๆ ระหว่ำงกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรดงักล่ำว 

3.  หำกท่ำนไม่ให้ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มูลท่ีจ ำเป็นตอ้งรำยงำนให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สำมำรถจะขอให้ยกเวน้กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยท่ีห้ำม
กำรรำยงำนขอ้มูลได ้กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัทำ่น ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร  

หนงัสือฉบบัน้ีมอบไวใ้ห้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (CGS-CIMB) ขำ้พเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบบัน้ีซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูล กำรหกับญัชีและกำรยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัขำ้พเจำ้ เพ่ือเป็นหลกัฐำนแห่งกำรน้ี จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
                                                                                

 ให้ไว้ ณ วนัที่.....................................................                                              
 

ลงช่ือ......................................................................... ...............................................................ลูกค้ำ 
                                                                  
                                                                                                                  (............................................................................................................................ ...........)     
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แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

 

ส ำหรับลูกค้ำประเภทนิติบุคคล เลขท่ีบญัชี: 

ช่ือองคก์ร/นิติบุคคล ผูข้อเปิดบญัชี: 
ส ำหรับสถำบนักำรเงินภำยใตข้อ้ก ำหนดของ  FATCA ท่ีมี GIIN 
หมำยเลข GIIN: 

ประเทศท่ีจดทะเบียน : 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของประเทศไทย: 

กรณีลูกคำ้เป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุน (Sponsored Entity) 
ช่ือนิติบุคคลท่ีสนบัสนุน: 
หมำยเลข GIIN นิติบุคคลท่ีสนบัสนุน: 

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีในประเทศอ่ืน (โปรดระบุทุกประเทศ ถำ้มี) 
หมำยเลข:                                                            ประเทศ: 
หมำยเลข:                                                            ประเทศ: 
หมำยเลข:                                                            ประเทศ: 

ส่วนที่ 1 สถำนะของผู้ขอเปิดบัญชี นิติบุคคลอเมริกัน 

โปรดเลือกท ำเคร่ืองหมำยในช่องท่ีสอดคลอ้งกบัสถำนะของผูข้อเปิดบญัชี   
หำกท่ำนตอบวำ่ “ใช่” โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และส้ินสุดค ำถำม หำกท่ำนตอบ "ไม่ใช่" โปรดกรอกขอ้มูลในส่วนถดัไป 
1 ท่ำนเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
สถำบันกำรเงิน / นิติบุคคลท่ีมีรำยได้หลักมำจำกกำรลงทุน 

หำกท่ำนตอบวำ่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และส้ินสุดค ำถำม 
2 ลูกคำ้เป็นสถำบนักำรเงิน ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
3 ลูกคำ้เป็นนิติบุคคลท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนในหลกัทรัพยต์ั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปของรำยไดร้วม หรือมีสินทรัพยท่ี์สำมำรถนำไปลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดต้ั้งแต่      

ร้อยละ 50 ข้ึนไปของสินทรัพยร์วมในรอบบญัชีปีล่ำสุด 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกท่ำนเป็นนิติบุคคลตำมขอ้ 3.1–3.2  
       3.1 องคก์ร/หน่วยงำนของรัฐบำลท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ภำยใต ้FATCA เช่น หน่วยงำนรำชกำร องคก์รระหวำ่งประเทศ หรือธนำคำรกลำง เป็นตน้             
       3.2 นิติบุคคลที่ไดรั้บกำรยกเวน้ ภำยใต ้FATCA เช่น บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหำก ำไร สมำคม มูลนิธิ 
           นิติบุคคลใหม่ท่ีเร่ิมจดัตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นตน้       

 ใช่                 ไม่ใช่ 

ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 
1. ลูกคำ้ยืนยนัว่ำ ขอ้ควำมขำ้งตน้เป็นควำมจริง ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

2.  ลูกคำ้รับทรำบและตกลงว่ำ หำกลูกคำ้มีสถำนะเป็นนิติบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้มูลท่ีให้ตำมแบบฟอร์มน้ี หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN-E เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ 
CGS-CIMB* มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน /ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

3.  ลูกค้ำตกลงท่ีจะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ภำยใน 30 วนั หลงัจำกมีเหตุกำรณ์เปล่ียนแปลงอนัท ำให้ขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีระบุใน
แบบฟอร์มน้ีไม่ถูกตอ้ง 

4.  ลูกคำ้รับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 3 ขำ้งตน้ หรือมีกำรน ำส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เก่ียวกบัสถำนะของลูกคำ้ กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใชดุ้ลย
พินิจเพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร  

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

ส่วนที่ 3 กำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี 
ลูกคำ้ตกลงให้ควำมยินยอม ท่ีไม่อำจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  
1.  เปิดเผยขอ้มูลต่ำงๆ ของลูกคำ้ให้แก่บริษทัภำยในกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบติัตำม FATCA หน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึง หน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกร

ของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่ำวรวมถึง ช่ือลูกคำ้ ท่ีอยู ่เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี หมำยเลขบญัชี สถำนะ ตำมหลกัเกณฑเ์ร่ือง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตำม หรือผูไ้ม่ให้ควำมร่วมมือ) จ ำนวนเงิน
หรือมูลค่ำคงเหลือในบญัชี กำรจ่ำยเงินเขำ้-ออกจำกบญัชี รำยกำรเคล่ือนไหวทำงบญัชีจ ำนวนเงิน ประเภทและมูลค่ำของผลิตภณัฑท์ำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีมีอยูก่บักลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB  ตลอดจน
จ ำนวนรำยได ้และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจท่ีอำจถกูร้องขอโดยบริษทัภำยในกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB  หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ดว้ย 

2.  หกัเงินจำกบญัชีของลูกคำ้ และ/หรือ เงินไดท่ี้ลูกคำ้ไดรั้บจำกหรือผ่ำนกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB ในจ ำนวนท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศซ่ึงรวมถึง IRS ภำยใตบ้งัคบัของ
กฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑต่์ำงๆ รวมถึงขอ้ตกลงใดๆ ระหว่ำงกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีอำกรดงักล่ำว      

3.  หำกลูกคำ้ไม่ให้ขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะบญัชีท่ีตอ้งรำยงำน (U.S. Reportable Account) หรือขอ้มูลท่ีจ ำเป็นตอ้งรำยงำนให้แก่กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สำมำรถจะขอให้ยกเวน้กำรบงัคบัใช้
กฎหมำยท่ีห้ำมกำรรำยงำนขอ้มูลได ้หรือให้ขอ้มูลโดยระบุเป็น Non-Participating FFI กลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยติุควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้ ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วน ตำมท่ีกลุ่มธุรกิจกำรเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

หนังสือฉบบัน้ีมอบไวใ้ห้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (CGS-CIMB) ขำ้พเจำ้รับทรำบและตกลงปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบบัน้ีซ่ึงรวมถึงตกลง
ยนิยอมให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล กำรหักบญัชีและกำรยติุควำมสัมพนัธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัขำ้พเจำ้ เพื่อเป็นหลกัฐำนแห่งกำรน้ี จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 

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

                                                                                               

ลงช่ือ....................................................................................................................... .................................................................ลูกค้ำผู้ขอเปิดบัญชี 
                                                                     
                                                            (............................................................................................................................ ...........................................................)       
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สญัญำเลขท่ี....................................      วนัท่ี  ……………………………………………………………….. 
สญัญำน้ีท ำข้ึนท่ี บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ  ำกดั ระหวำ่ง  
บริษทัหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 130-132 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทย ุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 ซ่ึงต่อไปในสญัญำน้ีจะเรียกวำ่ “บริษทัจัดกำร” ฝ่ำยหน่ึง กบั  
 

……………………………………………………………………………………………………………………ซ่ึงต่อไปในสญัญำน้ีจะเรียกวำ่ “ลูกค้ำ” อีกฝ่ำยหน่ึง 
โดยท่ีบริษทัจดักำรไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์ห้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล และลูกคำ้มี
ควำมประสงคท่ี์จะแต่งตั้งให้บริษทัจดักำรเป็นบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงบริษทัจดักำรตกลงรับท ำหน้ำท่ีดงักล่ำวให้กบัลูกคำ้ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีระบุ
ในสญัญำน้ี ดงันั้น คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงท ำสญัญำกนัโดยมีขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
 

1. ค ำนิยำม 
เวน้แต่บริบทของสญัญำน้ีก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ค  ำนิยำมต่ำงๆ ให้มีควำมหมำยดงัน้ี 

(1) “กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย”์ หมำยถึง พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 หรือท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม หรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลง 

(2) “ตลำดหลกัทรัพย”์ หมำยควำมถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI) และ/หรือ ตลำดตรำสำรหน้ี (BEX) และ/
หรือ ตลำดอนุพนัธ์ (TFEX) และ/หรือ ศูนยซ้ื์อขำยตรำสำรหน้ีไทย (Thai BMA) และ/หรือ ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพยล่์วงหน้ำ 
และ/หรือ แหล่งกลำงในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

(3) “ก.ล.ต.” หมำยควำมถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ
ให้หมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนดว้ย 

(4) “ประกำศ” หมำยควำมถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีจดักำรกองทุนส่วนบุคคล และ
ประกำศต่ำงๆ ของ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส่วนบุคคล และให้หมำยควำมรวมถึงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  ำสั่ง ประกำศ หนังสือ ค  ำช้ีแจง 
เอกสำร เวบ็ไซต ์(website) อีเมล ท่ีออกโดยบริษทั ตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ศูนยบ์ริกำรดำ้นหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขำยตรำสำรหน้ีไทย 
หน่วยงำนรำชกำร 

(5) “กองทุน” หมำยถึง กองทุนส่วนบุคคลของลูกคำ้ตำมสญัญำน้ี 
(6) “รำยกำรทรัพยสิ์นเร่ิมแรก” หมำยถึง รำยกำรหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นซ่ึงลูกคำ้ส่งมอบให้แก่บริษทัจดักำรตำมสญัญำน้ี 
(7) “หลกัทรัพย”์ หมำยถึง หุ้น หุ้นกู ้หน่วยลงทุน ตัว๋เงิน ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ใบส ำคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ตรำสำรหน้ี ตรำสำรอ่ืนใดตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย ์หรือ ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทั้งหลกัทรัพยอ่ื์นใดซ่ึงซ้ือขำยไดต้ำมกฎหมำย 
(8) “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมำยควำมถึง หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรจดทะเบียนหรือไดรั้บอนุญำตให้ท  ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์
(9) “เคร่ืองหมำยระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ” หมำยถึง มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีน ำมำใชค้  ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส่วนเพ่ิม 
(10) “วนัท ำกำร” หมำยถึง วนัและเวลำท ำกำรตำมปกติของบริษทัจดักำร ซ่ึงไม่ใช่วนัเสำร์ วนัอำทิตย ์หรือตำมท่ี ก.ล.ต. ประกำศให้เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั

จดักำร 
(11) “ดอกเบ้ีย” หมำยถึง จ  ำนวนเงินซ่ึงบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกคำ้ตอ้งช ำระ หรือผลตอบแทนซ่ึงบริษทัตกลงจ่ำยให้แก่ลูกคำ้ โดยบริษทัจะก ำหนดอตัรำ

ดอกเบ้ียและค ำนวณอตัรำดอกเบ้ียด้วยกำรประกำศ ทั้งน้ี บริษทัมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีเห็นสมควรโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบ 
ส ำหรับอตัรำดอกเบ้ียผิดนดัตำมสญัญำน้ีบริษทัมีสิทธิเรียกจำกลูกคำ้ในอตัรำสูงสุดร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปี 

(12) “หน่วยงำนรำชกำร” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย กระทรวงกำรคลงั ศำล ส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพำกร ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ องคก์รตำมรัฐธรรมนูญ หน่วยงำนก ำกบัดูแลกำร
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนใด 

 

2. กำรแต่งตั้งและกำรส่งมอบรำยกำรทรัพย์สินเร่ิมแรก 
ลูกคำ้ตกลงแต่งตั้งให้บริษทัจดักำรเป็นบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคลของลูกคำ้และบริษทัจดักำรตกลงรับท ำหน้ำท่ีดงักล่ำว โดยน ำรำยกำรทรัพยสิ์นเร่ิมแรกของลูกคำ้ไป
จดักำรลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ในต่ำงประเทศ ตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควรโดยมีนโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกดักำรลงทุนตำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี ้และให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนีด้้วย 
ลูกคำ้ตกลงจะส่งมอบรำยกำรทรัพยสิ์นเร่ิมแรก ตำมเอกสำรแนบทำ้ยสัญญำน้ีให้แก่บริษทัจดักำรภำยใน 5 (ห้ำ) วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีท  ำสัญญำน้ีและให้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสญัญำน้ีดว้ย  
ทั้งน้ี บริษทัจดักำรตกลงจะน ำรำยกำรทรัพยสิ์นเร่ิมแรกไปด ำเนินกำรจดักำรลงทุนให้กบัลูกคำ้ตำมนโยบำยกำรลงทุนและขอ้จ ำกดักำรลงทุนตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของ
สญัญำน้ี 
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3. สิทธิและหน้ำที่ของบริษทัจัดกำร ส ำหรับรับจัดกำรกองทุนภำยใต้สัญญำนี ้
บริษทัจดักำรตกลงจดักำรกองทุนของลูกคำ้ ภำยใตข้อ้ก ำหนดและหรือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

3.1   บริษทัจดักำรตกลงเสนอนโยบำยกำรลงทุนท่ีเหมำะสมกบัลูกคำ้ โดยพิจำรณำตำมควำมประสงคข์องลูกคำ้พร้อมกบัเอกสำรขอ้มูลลูกคำ้ ไดแ้ก่ ประวติัลูกคำ้ 
มูลค่ำกำรลงทุน ประสบกำรณ์ในกำรลงทุน ฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงภำวะของตลำดทุนและตลำดเงินในช่วงเวลำท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรจะลงทุน เพ่ือก ำหนดเป็น
นโยบำยกำรลงทุนและขอ้จ ำกดักำรลงทุนให้กบัลูกคำ้ ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะจดัท ำนโยบำยกำรลงทุนดงักล่ำวตำมขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทัจดักำร
เท่ำนั้น 

3.2 บริษทัจดักำรตกลงด ำเนินกำร และลูกคำ้ตกลงมอบอ ำนำจและ/หรือมอบหมำยให้บริษทัจดักำรด ำเนินกำรอยำ่งใดหรือหลำยอยำ่ง ดงัน้ี 
(1) ซ้ือ และ/หรือ ขำยหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดซ่ึงมีกำรจดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรัพย ์ ซ้ือ และ/หรือ ขำยหุ้นกู ้และ/หรือ พนัธบตัรของบริษทัและ

รัฐบำล แลว้แต่กรณี ซ้ือ และ/หรือ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงกำร ลงทุนในหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนใดทุกประเภท ทั้งใน
ประเทศไทย และ/หรือ ในต่ำงประเทศ และ/หรือเขำ้ผกูพนัตำมสญัญำต่ำงๆ ภำยใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตำมประกำศ ก.ล.ต. ตลอดจนกำรขำยหรือ
กำรเปล่ียนสภำพหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นดงักล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นเงินสดหรือเงินฝำกในนำมของลูกคำ้ 

(2) ด ำเนินกำรรับมอบ และ/หรือ ส่งมอบหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนใดของกองทุนตำมสญัญำน้ี 
(3) ด ำเนินกำรในนำมของลูกคำ้เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงสิทธิใดๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์รวมถึงสิทธิในกำรรับเงินปันผล สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน และสิทธิ

ในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนส ำหรับหลกัทรัพยท่ี์มีอยู ่ในบญัชีกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio) โดยบริษทัจดักำรจะเขำ้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหลกัทรัพยต์ำมท่ีกองทุนไปลงทุนไว ้เพื่อรักษำประโยชน์ของลูกคำ้ตำมท่ีเห็นสมควร และแจง้แนวทำงกำร
ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนดงักล่ำวให้ลูกคำ้ทรำบโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสม และกำรแจง้ดงักล่ำวอำจท ำเป็นรำยปีหรือรำยเดือนก็ไดต้ำมท่ีบริษทัจดักำร
จะเห็นสมควร 

(4) รับเงินปันผล และ/หรือ รับสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์กองทุนไปลงทุนไว ้
(5) จองซ้ือหุ้น และ/หรือ หลกัทรัพยอ่ื์นใดซ่ึงเสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (right issue) และ/หรือ แก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) และ/หรือ 

ต่อประชำชน (public offering)  ในนำมของลูกคำ้ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของกำรเสนอขำยหุ้นหรือหลกัทรัพยด์งักล่ำว ทั้งน้ี ให้อยูใ่นดุลพินิจของ
บริษทัจดักำรจะพิจำรณำตำมท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของลูกคำ้ 

(6) แต่งตั้งให้บุคคลตำมท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. เพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูจ้ดักำรกองทุนส่วนบุคคลเพ่ือดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรจดักำรกองทุน
ตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร 

(7) จดัให้มีตวัแทนนำยหน้ำเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นในประเทศไทย และ/หรือ ตวัแทนนำยหน้ำเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นใน
ต่ำงประเทศ รวมทั้งเปล่ียนแปลงตวัแทนนำยหน้ำเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นในประเทศไทย และ/หรือ ตวัแทนนำยหน้ำเพ่ือซ้ือขำย
หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นในต่ำงประเทศ ตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร ทั้งน้ี ให้บริษทัจดักำรมีสิทธิแต่งตั้งบริษทัจดักำร และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนนำยหน้ำเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นในประเทศไทย และ/หรือ ตวัแทนนำยหน้ำเพ่ือซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นใน
ต่ำงประเทศได ้

(8) ด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุน (ถ้ำมี) ทั้งนี ้ลูกค้ำตกลงมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจให้บริษัทจัดกำรเป็นตัวแทนหรือ
ผู้รับมอบอ ำนำจของลูกค้ำ ในกำรออกค ำส่ังแก่ผู้รับฝำกทรัพย์สินเพ่ือด ำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรและจัดกำรกองทุน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ลูกค้ำต้องแจ้งให้บริษทัจัดกำรทรำบเป็นหนังสือล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วนั ก่อนวนัที่มีกำรเปลีย่นแปลง 

(9) ด ำเนินกำรลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นใด และ/หรือ ตัว๋เงิน และ/หรือ กำรลงทุนในรูปแบบอ่ืนใดตำมค ำสัง่ของลูกคำ้ 
(10)  ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและสมควรเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนและรักษำผลประโยชน์ของลูกคำ้ 
(11) จดัให้มีผูส้อบบญัชีเพ่ือตรวจสอบบญัชีของกองทุนตำมท่ีลูกคำ้ร้องขอ เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรตอ้งจดัท ำงบกำรเงินของกองทุน รวมทั้งจดัให้มี

กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวโดยผูส้อบบญัชีตำมประกำศ ก.ล.ต. บริษทัจดักำรมีสิทธิท่ีจะแต่งตั้ง และ/หรือ เปล่ียนแปลง
ผูส้อบบญัชีของกองทุนไดต้ำมท่ีเห็นสมควรภำยใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตำมประกำศ ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ในกำรตรวจสอบบญัชีของกองทุนตำมท่ีลูกคำ้
ร้องขอดงักล่ำวลูกคำ้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใช้จ่ำย เวน้แต่ กรณีท่ีบริษทัจดักำรตอ้งจดัท ำงบกำรเงินของกองทุนโดยผูส้อบบญัชีภำยใตห้ลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขตำมประกำศ ก.ล.ต. 

(12) ด ำเนินกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินบำท และ/หรือ แลกเปล่ียนเงินบำทเป็นเงินตรำต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

3.3  บริษัทจัดกำรจะจัดท ำและปรับปรุงรำยกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio) รวมตลอดทั้งเก็บบันทึกของกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ และ/หรือ กำรลงทุนในตั๋วเงนิ 
และ/หรือ กำรฝำกเงนิในรำยกำรลงทุนของกองทุนที่เกีย่วข้องของลูกค้ำ 

3.4 บริษทัจดักำรจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์(Unquoted Investment) ในนำมของลูกคำ้ เวน้แต่หลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นขั้นตอน
กำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อประชำชน (IPO) หรือหลกัทรัพยน์ั้นออกโดยบริษทัท่ีมีแผนกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อประชำชน หรือเป็นกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ 
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สัญญำจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
  

3.5  บริษัทจัดกำรตกลงแจ้งรำยงำนประจ ำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนให้กับลูกค้ำทรำบทำงไปรษณีย์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ หรืออ่ืนใดที่
บริษทัจัดกำรก ำหนดให้มีขึน้ในอนำคต และลูกค้ำตกลงขอใช้บริกำรดงักล่ำวกบับริษทัจัดกำร  

3.6 จดัท ำขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนตำมท่ีลูกคำ้ร้องขอโดยลูกคำ้เป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยแต่เพียงผูเ้ดียว ภำยใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ตำมประกำศ ก.ล.ต. 

 

4. อตัรำและวธิีกำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย  
ลูกคำ้มีหน้ำท่ีตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมพร้อมกบัภำษีอำกรของลูกคำ้ และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ให้แก่บริษทัจดักำร โดยลูกคำ้ตกลงยินยอมให้บริษทัจดักำรมีสิทธิหกัเงิน และ/หรือ 
น ำทรัพยสิ์น และ/หรือ หลกัทรัพยข์องลูกคำ้ในบญัชีของลูกคำ้หรือกองทุนมำช ำระค่ำธรรมเนียมพร้อมกบัภำษีอำกรของลูกคำ้ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ส ำหรับกำรจดักำร
กองทุนของลูกคำ้ไดโ้ดยบริษทัจดักำรจะแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ยกว่ำ 1 (หน่ึง) วนัท ำกำร ก่อนวนัท่ีหกัเงิน และ/หรือ น ำทรัพยสิ์น และ/หรือ หลกัทรัพยข์องลูกคำ้ 
และ/หรือ กองทุน ไปช ำระค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

4.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเบ้ืองต้น บริษัทจัดกำรจะก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรลงทุน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใด) ของมูลค่ำ
ทรัพยสิ์นสุทธิ โดยบริษทัจดักำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรเบ้ืองตน้เป็นรำยวนั จำกมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ ณ ส้ินวนัท ำกำรแต่ละวนั และสรุปยอด ณ 
วนัส้ินเดือน เพ่ือเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรเบ้ืองตน้ในวนัท ำกำรท่ี 3 (สำม) ของเดือนถดัไป 

4.2 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส่วนเพิ่ม (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใด) ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ บริษัทจัดกำรจะก ำหนดไว้ในนโยบำย
กำรลงทุน โดยบริษทัจดักำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส่วนเพ่ิมปีละคร้ัง คือ ณ ส้ินเดือนธนัวำคมของแต่ละปี หลงัจำกหกัค่ำธรรมเนียมจดักำรและ
ค่ำใช้จ่ำยทุกชนิด โดยน ำมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเฉพำะในส่วนท่ีสูงกว่ำเคร่ืองหมำยระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High Watermark) มำ
ค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส่วนเพ่ิม โดยมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิหลงัหักค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส่วนเพ่ิม (รวมถึงภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือ
ภำษีอ่ืนใดและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ) แลว้จะถูกน ำมำใชเ้ป็นเคร่ืองหมำยระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High Watermark) ใหม่ส ำหรับใชใ้นคร้ังถดัไป หำก
ในรอบกำรค ำนวณใดๆ ก็ตำม มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิมีมูลค่ำต  ่ำกว่ำเคร่ืองหมำยระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High Watermark) ให้ถือเอำเคร่ืองหมำย
ระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High Watermark) เดิมท่ีสูงกว่ำส ำหรับใช้ในรอบถดัไป บริษทัจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส่วนเพ่ิม 
ภำยใน 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรหลงัจำกวนัส้ินเดือนธนัวำคมของแต่ละปี โดยกำรก ำหนดเคร่ืองหมำยระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High Watermark) ใน
แต่ละคร้ัง มีรำยละเอียดดงัน้ี 
(1) ส ำหรับปีแรก (นับตั้งแต่วนัท่ีท  ำสัญญำน้ีจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม ของปีท่ีท ำสัญญำ) เคร่ืองหมำยระดับสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High 

Watermark) จะเท่ำกบัมูลค่ำทรัพยสิ์นของรำยกำรทรัพยสิ์นเร่ิมแรก 
(2) ส ำหรับปีต่อๆไป (นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของแต่ละปี) เคร่ืองหมำยระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High Watermark) จะ

เท่ำกบัเคร่ืองหมำยระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High Watermark) ของปีท่ีผำ่นมำหลงัจำกหกัค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยและภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ี
เกิดข้ึนตำมสญัญำน้ี 

(3) กรณทีี่มีกำรลดขนำดของกองทุน จะไม่มีผลกบัเคร่ืองหมำยระดบัสูงสุดของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (High Watermark) 
(4) กรณีที่มีกำรเพิ่มขนำดของกองทุน เงินลงทุนจะมี High Watermark เท่ำกบัมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย (NAV/UNIT) ของวนัท่ีมีกำรเพ่ิมขนำดของ

กองทุน โดยจะค ำนวณหน่วยลงทุนเพ่ิมตำมสูตรค ำนวณดงัน้ี 
 (4.1) ค ำนวณจ ำนวนหน่วย (Unit) ใหม่ ดงัน้ี 
   จ ำนวนหน่วยลงทุนส่วนเพ่ิม เท่ำกบั เงินลงทุนใหม่ หำร มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของวนัท่ีท ำกำรเพ่ิมขนำดกองทุน (NAV/Unit) 
ตวัอย่ำงกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส่วนเพ่ิม ตำมท่ีบริษทัประกำศก ำหนดให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำน้ีด้วย ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส่วนเพ่ิม เป็นส่วนท่ีเพ่ิมเติมจำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรเบ้ืองตน้ โดยบริษทัจดักำรมีสิทธิเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรเบ้ืองตน้
และค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส่วนเพ่ิม โดยลูกคำ้จะไม่โตแ้ยง้หรือคดัคำ้นกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรทั้งสองส่วนดงักล่ำวของบริษทัจดักำรไม่วำ่
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.3 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ บริษทัจัดกำรจะก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรลงทุน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใด) 
4.4  ค่ำธรรมเนียมกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละภำษีมูลค่ำเพ่ิมทั้งในและต่ำงประเทศท่ีบริษทัจดักำรสั่งซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นนำมของกองทุน ตำมท่ีจ่ำยจริง 
4.5 ค่ำธรรมเนียมกำรรับฝำกทรัพยสิ์น 
4.6 ค่ำภำษีอำกรของลูกคำ้ซ่ึงรวมถึงภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย ส ำหรับเงินไดต่้ำงๆ ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและอำกรแสตมป์ท่ีเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องกองทุน และ/หรือ 

กำรลงทุน และ/หรือ กำรจดักำรกองทุน รวมทั้งลูกคำ้จะตอ้งช ำระเงินอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักองทุนของลูกคำ้ซ่ึงลูกคำ้มีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระตำมกฎหมำย 
4.7 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ตำมท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ กำรผิดนดัช ำระรำคำ เป็นตน้ 
4.8 ค่ำจดัท ำและจดัพิมพร์ำยงำน บญัชี หนงัสือบอกกล่ำว ประกำศ เอกสำรใดๆ ตำมท่ี ก.ล.ต. และ/หรือ บริษทัจดักำรก ำหนดหรือตำมท่ีลูกคำ้ร้องขอ 
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4.9 ในกรณีท่ีลูกคำ้บอกเลิกสัญญำหรือมีกำรลดขนำดของกองทุนก่อนวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของปีท่ีท  ำสัญญำน้ี (ส ำหรับปีแรก) หรือก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ 1 
(หน่ึง) ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกรำคม ของแต่ละปี (ส ำหรับปีถดัไป) แลว้แต่กรณี ลูกคำ้จะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมตำมสัดส่วนของระยะเวลำ (Prorate) ท่ีบริษทั
จดักำรไดท้  ำกำรจดักำรลงทุนให้ลูกคำ้ รวมถึงตอ้งช ำระภำษีอำกรของลูกคำ้ โดยค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ีมีกำรเลิกสญัญำ หรือ ณ วนัท่ีมีกำร
ลดขนำดของกองทุน แลว้แต่กรณี 

4.10 ค่ำสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในกรณีลูกคำ้มีควำมประสงคใ์ห้บริษทัจดักำรจดัให้มีผูส้อบบญัชีของกองทุน ตำมท่ีจ่ำยจริง 
4.11 ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำเช็ค ค่ำภำษี ค่ำธรรมเนียมศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรเก็บรักษำหลกัทรัพยใ์นต่ำงประเทศ ค่ำนำยหน้ำ

ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.12 ค่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำกฎหมำย และ/หรือ ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดตำมทวงถำมหรือกำรด ำเนินคดีเพ่ือช ำระหน้ีใด ๆ ของกองทุน รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรรับช ำระ

หน้ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนแทนกำรช ำระหน้ีดว้ยเงินสดตำมตรำสำรหน้ี ท่ีเกิดข้ึนจำกส ำนกังำนกฏหมำย ศำล และ/หรือ หน่วยงำนของรัฐ เอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภำยใน และ/หรือ ภำยนอกประเทศไทย เช่น ค่ำปรึกษำกฏหมำย ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม ค่ำสืบทรัพย ์และ/หรือ บงัคบัคดี ค่ำใช้จ่ำยใน
ดำ้นนิติกรรม ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทำงรำชกำร เป็นตน้ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี หรือด ำเนินกำรใดๆ อนัเน่ืองมำจำก
บริษทัจดักำรปฏิบติัตำมสัญญำน้ี ทั้งน้ี ไม่ว่ำจะกรณีท่ีบริษทัจดักำรถูกเรียกร้อง และ/หรือ ฟ้องร้องด ำเนินคดี หรือบริษทัจดักำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้เป็น
คู่ควำมร่วมกบัลูกคำ้ในศำล หรือทำงกฎหมำย 

4.13 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดอนัจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งในกำรปฏิบติัตำมสัญญำน้ีไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) โดยบริษทัจดักำรจะแจง้
ให้ลูกคำ้ทรำบในภำยหลงั 

ทั้งนี ้ ลูกค้ำตกลงยนิยอมให้บริษทัจัดกำรมีสิทธิด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวข้ำงต้นได้เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมในส่วนของ
บริษัทจัดกำร บริษัทนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดกำรจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้ำทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียม
ดงักล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วนัท ำกำร  
 

5. สิทธิหน้ำที่ของลูกค้ำ 
ลูกคำ้รับทรำบและยอมรับวำ่กำรรับจดักำรกองทุนของบริษทัจดักำรนั้น ลูกคำ้มีสิทธิและหนำ้ท่ีของลูกคำ้ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สิทธิของลูกคำ้ 
(1) ลูกคำ้มีสิทธิแจง้บอกเลิกสญัญำน้ีภำยใน 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรนบัตั้งแต่วนัท่ีท  ำสัญญำน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ให้บริษทัจดักำรทรำบล่วงหน้ำ และไม่ตอ้งชดใช้

ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่บริษทัจดักำรเน่ืองจำกกำรบอกเลิกสัญญำดงักล่ำว ในกรณีบริษทัจดักำรไดด้ ำเนินกำรลงทุนไปแลว้ บริษทัจดักำรจะคืนรำยกำร
ทรัพยสิ์นเร่ิมแรก (เงินลงทุน) เท่ำท่ีเหลืออยูใ่ห้แก่ลูกคำ้ และลูกคำ้ยงัคงตอ้งรับผิดชอบภำระหน้ีหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนหรือหลงัจำกท่ี
ลูกคำ้มีหนงัสือแจง้บอกเลิกสญัญำ  

(2) ลูกคำ้มีสิทธิขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรลงทุนและขอ้จ ำกดัในกำรลงทุนของกองทุน โดยลูกคำ้จะตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้บริษทัจดักำรทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วนัท ำกำร ตำมแบบท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรลงทุนและขอ้จ ำกดัในกำรลงทุนของ
กองทุนดงักล่ำวจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือบริษทัจดักำรไดต้กลงยนืยนักำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่ำวกบัลูกคำ้แลว้  

(3) ลูกคำ้มีสิทธิเพ่ิมหรือลดขนำดของกองทุนไดโ้ดยลูกคำ้ตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้บริษทัจดักำรทรำบภำยในก ำหนดเวลำดงัต่อไปน้ี 
(3.1) ไม่นอ้ยกวำ่ 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรในกรณีท่ีลูกคำ้มีควำมประสงคท่ี์จะเพ่ิมขนำดของกองทุน 
(3.2) ไม่นอ้ยกวำ่ 30 (สำมสิบ) วนัท ำกำรในกรณีท่ีลูกคำ้มีควำมประสงคท่ี์จะลดขนำดของกองทุน 
ในกรณีท่ีลูกคำ้ขอลดขนำดของกองทุน บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรส่งมอบเงิน ส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ/หรือ ทรัพยสิ์นคืนให้แก่ลูกคำ้ตำมท่ีเห็นสมควร 
ในกรณีปรำกฎว่ำหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นดงักล่ำวมีขอ้จ ำกดักำรโอน หรือบริษทัจดักำรไม่สำมำรถส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็
ตำม บริษทัจดักำรมีสิทธิท่ีจะระงบัหรือปฏิเสธกำรขอลดขนำดของกองทุนไดโ้ดยแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำร นับแต่วนัท่ีบริษทั
จดักำรไดรั้บหนงัสือแสดงเจตนำขอลดขนำดของกองทุนของลูกคำ้ 

(4) ลูกค้ำจะได้รับรำยงำนประจ ำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนผ่ำนทำงไปรษณีย์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์หรืออ่ืนใดที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนดให้มีขึน้ในอนำคต ซ่ึงลูกค้ำตกลงขอใช้บริกำรดงักล่ำวกับบริษทัจัดกำร  

(5) ในกรณีท่ีมูลค่ำทรัพยสิ์นของกองทุนของลูกคำ้ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนำ้
ตำมท่ีแสดงในรำยงำนแสดงมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบพร้อมกบัรำยงำนประจ ำเดือน 

(6) ลูกคำ้มีสิทธิท่ีจะไดรั้บกำรเปิดเผยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของบริษทัจดักำรตำมท่ี ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนหรือองคก์รอ่ืนใดท่ีก ำกบั
ดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์  ำหนดไว ้

(7) ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนตำมกฎหมำยลูกคำ้ตกลงมอบอ ำนำจให้บริษทัจดักำรมีอ ำนำจท่ีจะท ำสัญญำเก่ียวกบักำรจดักำร
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ จดัท ำขอ้ตกลงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งแทนลูกคำ้ไดต้ำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร และให้ถือวำ่ลูกคำ้ใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญำน้ี 
โดยบริษทัจดักำรจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกลูกคำ้ 
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5.2  หนำ้ท่ีของลูกคำ้ 
(1) ลูกคำ้มีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรกองทุนให้แก่บริษทัจดักำรตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำน้ี และในกรณีท่ีลูกคำ้ยงั

คำ้งช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดงักล่ำว ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรมีสิทธิด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือน ำหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นของ
กองทุนหรือลูกคำ้มำช ำระหน้ีท่ีคำ้งอยูก่บับริษทัจดักำรก่อนกำรส่งมอบหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูคื่นให้แก่ลูกคำ้ 

(2)  ลูกคำ้มีหน้ำท่ีตอ้งจดัท ำและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคำ้ตำมวิธีท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี รำยละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งปรับปรุงให้เป็นไปตำมประกำศ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนใดก ำหนดไว ้

(3) ลูกคำ้มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมบทบญัญติัว่ำดว้ยกำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย ์กำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซ่ึงหลกัทรัพย ์และกำรเขำ้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำรตำมประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ลูกคำ้มีหนำ้ท่ีตอ้งให้ควำมร่วมมืออยำ่งเตม็ท่ีแก่บริษทัจดักำรในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของบริษทัจดักำรตำมสัญญำน้ี  
5.3 ค ำรับรองของลูกคำ้ 

(1) ลูกคำ้รับรองว่ำลูกคำ้ไดรั้บทรำบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรกองทุน ตลอดจนมำตรฐำนหรือธรรมเนียมกำรปฏิบติัในกำรจดักำรกองทุน และ
ลูกคำ้ตกลงยินยอมปฏิบติัตำมกฎหมำย มำตรฐำนหรือธรรมเนียมกำรปฏิบติัดงักล่ำวอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีจะมีข้ึนในภำย
หนำ้ดว้ย 

(2) ลูกคำ้รับรองว่ำบริษทัจดักำรมีหน้ำท่ีในฐำนะบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคลตำมสัญญำน้ีเท่ำนั้น โดยบริษทัจดักำรไม่มีหนำ้ท่ีให้ค  ำปรึกษำทำงดำ้น
กฎหมำยหรือภำษีอำกรให้แก่ลูกคำ้ นอกจำกน้ีลูกคำ้ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรช ำระภำษีตำมกฎหมำยต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

(3) ลูกคำ้รับรองว่ำลูกคำ้เป็นเจำ้ของทรัพยสิ์นท่ีลูกคำ้ส่งมอบให้แก่บริษทัจดักำรเพ่ือกำรจดักำรกองทุนตำมสัญญำฉบบัน้ีโดยชอบดว้ยตำมกฎหมำย 
รวมทั้งรับรองว่ำทรัพยสิ์นดงักล่ำวปรำศจำกขอ้โตแ้ยง้หรือภำระผูกพนัใดๆ ทั้งส้ิน รวมทั้งไม่ไดกู้ย้ืมเงินจำกธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินอ่ืน
ใดเพ่ือน ำมำจดักำรกองทุนแต่ประกำรใด 

(4)   ลูกคำ้รับรองว่ำบริษทัจดักำรไดจ้ดัท ำและจดัส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัจดักำร ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักองทุนส่วนบุคคลท่ีเสนอให้ลูกคำ้พิจำรณำและขอ้มูล
เก่ียวกบัสิทธิของลูกคำ้ ให้แก่ลูกคำ้ล่วงหนำ้ก่อนวนัท่ีท ำสญัญำน้ีแลว้ 

(5) ลูกคำ้ขอรับรองว่ำ ในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตำมสัญญำน้ี บริษทัจดักำรจะใช้วิธีค  ำนวณตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นต่ำงประเทศ กำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่ำว ให้บริษทั
จดักำรใช้ตำมขอ้มูลล่ำสุดท่ีประกำศหรือไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีใชอ้ำ้งอิงอยำ่งเป็นทำงกำร ภำยในเวลำ 16.00 น. ของวนัท่ี
ค  ำนวณมูลค่ำดงักล่ำว  

 ในกำรใช้อตัรำแลกเปล่ียนเพ่ือค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิเป็นเงินบำท บริษทัจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียตำมประกำศของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยในกรณีท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกำศอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำว ให้บริษทัจดักำรพิจำรณำใช้อตัรำแลกเปล่ียนท่ีประกำศโดย
ธนำคำรพำณิชย ์หรือ หน่วยงำนอ่ืนใดท่ีใชอ้ำ้งอิงอยำ่งเป็นทำงกำรในกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรม 
ในกรณีท่ีสมำคมบริษทัจดักำรลงทุนเปล่ียนแปลงแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือกรณีท่ี ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ลูกคำ้ตกลงยนิยอมให้บริษทัจดักำรใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรค ำนวณ
มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีสมำคมบริษทัจดักำรลงทุนเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือท่ี ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดไดท้นัที โดยบริษทัจดักำรจะแจง้ให้
ลูกคำ้ทรำบ 
ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรสำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำวิธีค  ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์น
สุทธิท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ ท ำให้มูลค่ำทรัพยสิ์นไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมูลค่ำ หรือในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวไว้
ขำ้งตน้ บริษทัจดักำรสำมำรถก ำหนดมูลค่ำทรัพยสิ์นตำมรำคำท่ีเป็นธรรมได ้
ทั้งน้ี ลูกคำ้ตกลงจะปฎิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำอยำ่งเคร่งครัด 

(6) ลูกคำ้ขอรับรองวำ่นโยบำยกำรลงทุนตำมสญัญำน้ี ลูกคำ้กระท ำดว้ยควำมสุจริตโดยไม่มีเจตนำท่ีจะหลีกเล่ียงหรือไม่ปฏิบติัตำมกฏหมำยแต่ประกำรใด 
(7) ลูกคำ้รับรองวำ่จะตอ้งแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรถือหุ้น และ/หรือ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรือ ผูจ้ดักำร และ/หรือ ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูส้อบ

บญัชีในบริษทัใดๆ ดงักล่ำวต่อบริษทัจดักำรทนัทีตำมแบบท่ีก ำหนดให้ถูกตอ้งครบถว้นตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร รวมทั้งจดัส่งขอ้มูลต่ำงๆ ของ
ลูกคำ้ตำมท่ีบริษทัจดักำรร้องขอภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่ำว ลูกคำ้จะตอ้งแจง้ให้บริษทัจดักำรทรำบเป็นหนังสือ
ทนัที 

(8) ลูกคำ้ตกลงยนิยอมให้บริษทัจดักำรเปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ให้แก่หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลของลูกคำ้ตำมกฏหมำย 
(9) ในวนัท่ีท ำสัญญำน้ี ลูกคำ้ตกลงมอบอ ำนำจให้บริษทัจดักำร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนดมีอ ำนำจด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือจดักำร

กองทุนตำมสัญญำน้ี รวมทั้งมีอ  ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วงให้แก่บุคคลใดๆ เป็นผูด้  ำเนินกำรแทนได ้โดยลูกคำ้ตกลงให้ถือว่ำสัญญำฉบบัน้ีเป็น
หลกัฐำนแห่งกำรมอบอ ำนำจด้วย ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งแก้ไขกำรมอบอ ำนำจ และ/หรือ จดัท ำเอกสำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำว ลูกคำ้จะ
ด ำเนินกำรตำมท่ีบริษทัจดักำรร้องขอทุกประกำร 
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 (10) ลูกคำ้มีหน้ำท่ีให้ควำมร่วมมือกบับริษทัจดักำร และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทัจดักำรในกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรรู้จกัลูกค้ำ 
(Know Your Customer: KYC) และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ (Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ำกดัเฉพำะ
กำรให้ขอ้มูล และ/หรือ จดัส่งเอกสำรหรือหลกัฐำนใดให้แก่บริษทัจดักำร และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทัจดักำรเพ่ือให้เป็นไปตำมกฏหมำย
วำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ทั้งน้ี บริษทัจดักำร มีสิทธิปฎิเสธ และ/หรือระงบั  และ/หรือยกเลิกกำรท ำธุรกรรมของลูกคำ้ได้ตำมท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ  ำตอ้งแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบ
ล่วงหนำ้ หำกบริษทัจดักำรเห็นว่ำกำรท ำธุรกรรมของลูกคำ้อำจมีลกัษณะเป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฏหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน หรืออำจมีลกัษณะเป็นกำรหลีกเล่ียงกฏหมำยหรือขดัแยง้ต่อกฏหมำยต่ำง ๆ 

(11) เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกนัและยบัย ั้งกำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมกำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกรรมท่ีไม่เหมำะสม บริษทัจดักำรมีสิทธิท่ี
จะขอให้ลูกคำ้จดัหำขอ้มูลเพ่ิมเติมให้แก่บริษทัจดักำร และบริษทัจดักำรมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรือ ยกเลิกกำรท ำธุรกรรมของลูกคำ้ได้
ตำมท่ีเห็นสมควร โดยไม่จ  ำตอ้งแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

 

6. ค ำส่ังของลูกค้ำ 
6.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมสัญญำน้ีส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์ลูกคำ้ หรือผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทนลูกคำ้ (หำกมี) ตกลงส่งค ำสั่งดว้ยวำจำทำงโทรศพัท ์หรือ

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรผ่ำนทำงโทรสำร หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบส่ือโซเซียลอ่ืนใดท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้
ตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด โดยลูกคำ้ตกลงยอมรับว่ำ บริษทัจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำสั่งดงักล่ำวได้ทนัที และให้ถือว่ำค  ำสั่งดงักล่ำวเป็นค ำสั่งท่ี
ถูกตอ้งของลูกคำ้ซ่ึงลูกคำ้ไม่มีสิทธิโตแ้ยง้ค  ำสัง่ดงักล่ำวในภำยหลงัไม่วำ่ดว้ยเหตุใดทั้งส้ิน 

6.2 ค ำสัง่ของลูกคำ้ดงักล่ำวจะตอ้งอยูภ่ำยใตแ้ละสำมำรถปฏิบติัตำมไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย กฎระเบียบ วิธีปฏิบติังำน ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปของตลำดหลกัทรัพย ์สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย รวมถึงขอ้ก ำหนดของหลกัทรัพยแ์ละตรำสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะรับค ำสั่งของ
ลูกคำ้ในวนัและเวลำท ำกำรเท่ำนั้น 

6.3 ลูกคำ้ตกลงรับผิดชอบและชดใช้บรรดำควำมสูญเสีย ควำมเสียหำย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่บริษทัจดักำร อนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีบริษทั
จดักำรปฏิบติัตำมค ำสัง่ของลูกคำ้ 

6.4 บริษทัจดักำรมีสิทธิท่ีจะไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของลูกคำ้ ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของลูกคำ้นั้นอำจส่งผลให้บริษทัจดักำร 
หรือลูกคำ้ ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล หรือค ำสัง่ของลูกคำ้นั้นไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำน้ี หรือมีผลให้บริษทัจดักำร
หรือลูกคำ้ผิดสัญญำท่ีมีต่อบุคคลภำยนอก หรือ ไม่เป็นไปตำมนโยบำยและขอ้จ ำกดักำรลงทุน อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรใช้ดุลพินิจปฏิเสธค ำสัง่
ของลูกคำ้ บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบเป็นหนงัสือภำยในระยะเวลำอนัสมควรนบัแต่ไดรั้บทรำบค ำสัง่ของลูกคำ้ ทั้งน้ี บริษทัจดักำรไม่ตอ้งรับผิดใน
บรรดำควำมเสียหำยและค่ำใชจ่้ำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคำ้ ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงเป็นผลมำจำกกรณีดงักล่ำว 

 

7. กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ลูกค้ำตกลงให้บริษทัจัดกำรบันทึกบัญชี ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลด ำเนินงำนของกองทุนเป็นประจ ำทุกเดือนซ่ึงเป็นไปตำมหลักกำรตำมประกำศสมำคม
บริษัทจัดกำรลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน หรือ ตำมหลักเกณฑ์ที่แนบท้ำยสัญญำนี ้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
ด้วย  
ทั้งนี ้บริษทัจัดกำรจะใช้วันที่ลูกค้ำด ำเนินกำรโอนรำยกำรทรัพย์สินเร่ิมแรกให้แก่บริษทัจัดกำรเสร็จเรียบร้อยเป็นวันเร่ิมต้นค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุน และถือว่ำวนัเร่ิมต้นค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิดงักล่ำวเป็นวนัเร่ิมต้นกองทุน 
หำก ก.ล.ต. และ/หรือ สมำคมบริษทัจดักำรลงทุน ออก กฎ ระเบียบ ประกำศ หรือขอ้บงัคบัในเร่ืองต่ำงๆ รวมถึงกำรแกไ้ขปรับปรุงหลกักำรบนัทึกบญัชี กำรประเมินมูลค่ำ
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ หรือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑม์ำตรฐำน บริษทัจดักำรจะมีหนงัสือแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบ 
และให้ถือวำ่ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรแกไ้ขปรับปรุงหลกักำรดงักล่ำวโดยทนัทีในวนัท่ีมีประกำศดงักล่ำวหรือในวนัท่ีประกำศดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบั  
 

8. ควำมเส่ียงในกำรลงทุน 
ลูกคำ้เขำ้ใจและรับทรำบว่ำ กำรลงทุนในทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพยต่์ำงๆ มีควำมเส่ียง เน่ืองจำกมูลค่ำและผลตอบแทนของกำรลงทุน สำมำรถผนัแปรข้ึนลงตำมระดบัรำคำ
ของทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ/หรือ ปัจจยั และ/หรือ สภำพแวดลอ้มต่ำงๆ อนัอำจมีผลกระทบต่อตลำดกำรเงิน ซ่ึงลูกคำ้อำจไม่ไดรั้บทรัพยสิ์นหรือหลกัทรัพย์
คืน ไม่ว่ำทั้งจ  ำนวนหรือบำงส่วน และลูกคำ้เขำ้ใจว่ำ บริษทัจดักำรไม่สำมำรถให้ค  ำรับประกนัหรือมอบหมำยให้กรรมกำรหรือพนักงำนใดๆ ของบริษทัจดักำร ให้ค  ำ
รับประกนัแทนในนำมของบริษทัจดักำร เก่ียวกบัเงินกองทุน และ/หรือ ผลตอบแทน และ/หรือ อตัรำผลประโยชน์ท่ีแน่นอนท่ีลูกคำ้จะไดรั้บจำกกำรจดักำรกองทุน ลูกคำ้ตก
ลงยอมรับควำมเส่ียงในกำรลงทุนในกองทุนของลูกคำ้  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดักำรในอดีตมิใช่ส่ิงท่ีรับประกนัผลกำรด ำเนินงำนตำมสญัญำน้ีได ้ 
ลูกคำ้ไดรั้บทรำบค ำเตือนและค ำอธิบำยเก่ียวกบัควำมเส่ียงในกำรลงทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนและขอ้จ ำกดัในกำรลงทุนตำมสญัญำน้ีจำกบริษทัจดักำรแลว้  
ลูกคำ้เขำ้ใจและรับทรำบควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ ลูกคำ้ตกลงให้ค  ำรับรองรับบริษทัจดักำรว่ำ ลูกคำ้จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุน รวมถึงผลก ำไรหรือผล
ขำดทุนไม่วำ่จะเป็นของลูกคำ้เองหรือบุคคลอ่ืนใด เน่ืองจำกเป็นขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัระหวำ่งลูกคำ้และบริษทัจดักำรเท่ำนั้น โดยลูกคำ้ตกลงวำ่จะไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวไป 
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สัญญำจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนใดทรำบ ทั้งเป็นกำรเปิดเผยส่วนตวัหรือในท่ีสำธำรณะหรือส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนใดไม่ว่ำทำงตรงและทำงออ้ม หำกลูกคำ้ฝ่ำฝืนค ำรับรองดงักล่ำวและ
เป็นผลท ำให้บริษทัจดักำรและผูจ้ดักำรกองทุน พนกังำนของบริษทัจดักำรไดรั้บควำมเสียหำยหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง บริษทัจดักำรของสวงนสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อ
ปกป้องช่ือเสียงหรือค่ำเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนโดยทนัที  
 

9. กำรคืนผลประโยชน์ 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนระหว่ำงท่ีบริษทัจดักำรด ำเนินกำรบริหำรกองทุนตำมสัญญำน้ี หำกลูกคำ้มีควำมประสงคท่ี์จะขอคืนผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำว ลูกคำ้
จะตอ้งด ำเนินกำรโดยใชสิ้ทธิขอลดขนำดของกองทุนตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 
 

10. ค่ำเสียหำย 
ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสญัญำน้ี บริษทัจดักำรไม่ตอ้งรับผิดต่อลูกคำ้ในกำรกระท ำหน้ำท่ีของบริษทัจดักำรตำมค ำสั่งของลูกคำ้และในกำรกระท ำหน้ำท่ีของ
บริษทัจดักำรโดยสุจริต แต่บริษทัจดักำรจะตอ้งรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคำ้อนัเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออยำ่งร้ำยแรง กำรจงใจก่อให้เกิดควำม
เสียหำย และกำรกระท ำโดยเจตนำทุจริตของบริษทัจดักำร  
ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรอำจตอ้งมีควำมรับผิดตำมสัญญำน้ีต่อบุคคลภำยนอกซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ีลูกคำ้แจง้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้มูล หรือลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำม
สัญญำน้ี หรือฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ลูกคำ้มีหน้ำท่ีจะตอ้งรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยแก่บริษทัจดักำรส ำหรับควำมเสียหำย ควำมรับผิด และ
ค่ำใชจ่้ำยซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรเรียกร้องหรือกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือกำรฟ้องคดีของบุคคลภำยนอกท่ีมีแก่บริษทัจดักำรอนัเน่ืองจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของบริษทัจดักำร
ให้กบัลูกคำ้ตำมสญัญำน้ี  
ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้ำสูญหำย หรือเสียหำยอันเน่ืองมำจำกควำมประมำท หรือละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบริษัทจัดกำรโดยชัดแจ้ง บริษัทตกลงจะรับผิดชอบควำม
เสียหำยต่อทรัพย์สินของลูกค้ำ เฉพำะส่วนที่เกดิจำกควำมประมำทหรือละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบริษทัจัดกำรอย่ำงเต็มจ ำนวน 
 

11. กำรมีผลบังคบัใช้ของสัญญำ 
สัญญำนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวำคมของปีที่ท ำสัญญำนี้ และให้สัญญำนี้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกครำวละ 1 (หนึ่ง) ปี โดย
อตัโนมัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำนีทุ้กประกำร เวน้แต่คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะขอบอกเลิกสญัญำหรือเหตุอ่ืนใดท่ีท ำให้สญัญำฉบบัน้ีจะตอ้งส้ินสุดลงภำยใต้
ขอ้ก ำหนดของสญัญำน้ี 
 

12. สัญญำนีจ้ะส้ินสุดลงในกรณดีงัต่อไปนี ้
12.1 ลูกคำ้ขอใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญำตำมขอ้ 5.1 (1) 
12.2 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงประสงค์จะบอกเลิกสัญญำ คู่สัญญำฝ่ำยท่ีประสงค์จะบอกเลิกสัญญำจะตอ้งมีหนังสือบอกเลิกสัญญำไปถึงอีกฝ่ำยหน่ึงเพ่ือทรำบ

ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบห้ำ) วนั  
12.3 คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงตกเป็นบุคคลลม้ละลำย หรือมีกำรร้องขอให้ฟ้ืนฟกิูจกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยลม้ละลำย 
12.4 เม่ือคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่ปฏิบติัตำมขอ้หน่ึงขอ้ใดของสัญญำน้ีหรือปฏิบติัผิดขอ้หน่ึงขอ้ใดของสญัญำน้ี โดยคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงมีหนงัสือแจง้ให้แกไ้ข

เหตุดงักล่ำวภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแลว้ และคู่สญัญำฝ่ำยท่ีไม่ปฏิบติัตำมสญัญำหรือปฏิบติัผิดสญัญำนั้นยงัคงเพิเฉย คู่สญัญำอีกฝ่ำย
หน่ึงมีสิทธิมีหนงัสือบอกเลิกสญัญำน้ีไดท้นัที 

 

13. ผลแห่งกำรส้ินสุดสัญญำ 
13.1  บริษทัจดักำรจะจดัส่งหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนใดของกองทุน รวมถึงเอกสำรแสดงรำยกำรหลกัทรัพย ์สมุดบนัทึก และ/หรือ บญัชีเอกสำร ของ

กองทุน ซ่ึงอยูใ่นกำรครอบครองของบริษทัจดักำรให้แก่ลูกคำ้ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีสญัญำน้ีส้ินสุดลง 
13.2 บรรดำหลักทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนใดของกองทุนท่ีมีข้อจ ำกดัทำงกำรโอน หรือบริษทัจดักำรไม่สำมำรถส่งมอบบรรดำหลกัทรัพย ์และ/หรือ 

ทรัพยสิ์นอ่ืนใดของกองทุนให้แก่ลูกค้ำได้ไม่ว่ำเหตุใดก็ตำม ให้บริษทัจดักำรมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ได้ตำมควำมจ ำเป็น รวมทั้งกำรจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นดงักล่ำว เพ่ือน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นดงักล่ำวมำส่งมอบให้แก่ลูกคำ้โดยไม่ชกัชำ้ และ
ให้ถือวำ่บริษทัจดักำรยงัคงมีหน้ำท่ีในกำรดูแลและรักษำหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่ำวให้แก่ลูกคำ้เพียงเท่ำท่ีไม่ท  ำให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมเสียหำย
หรือเสียสิทธิอนัพึงมีพึงไดจ้ำกกำรถือหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นนั้น และอำจเก็บรักษำหลกัทรัพย ์และ/หรือ ทรัพยสิ์นดงักล่ำวไวก้บัผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น 
รวมทั้งให้บริษทัจดักำรมีสิทธิไดรั้บค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

13.3 กำรส้ินสุดของสัญญำน้ีจะไม่กระทบต่อกำรเรียกร้องสิทธิ และ/หรือ กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย (ถำ้มี) ท่ีคู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงมีต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงจำกเหตุ
ผิดสญัญำใดๆ ตำมสญัญำน้ี (ถำ้มี) ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนกำรส้ินสุดของสญัญำไม่วำ่คู่สญัญำจะทรำบอยูก่่อนแลว้หรือไม่ก็ตำม 

13.4   เม่ือมีกำรบอกเลิกสญัญำแลว้ ลูกคำ้จะตอ้งด ำเนินกำรช ำระหน้ี ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใดให้แก่บริษทัจดักำรจนครบถว้น และยนิยอมให้บริษทั
ด ำเนินกำรบงัคบัขำย หรือบงัคบัช ำระหน้ีจำกทรัพยสิ์น หรือหลกัประกนัของลูกคำ้ไดทุ้กประเภทบญัชี 
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สัญญำจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

13.5  เม่ือสัญญำน้ีส้ินสุดลง บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรหักทอนบญัชีทนัที หำกลูกคำ้มีภำระหน้ีคำ้งช ำระยินยอมให้บริษทัจดักำรน ำหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์น หรือ
หลกัประกนัของลูกคำ้ท่ีอยูใ่นควำมครอบครองของบริษทัจดักำร ไปหกัช ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระ (รวมถึงดอกเบ้ีย ค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหนำ้ ค่ำภำษี ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน
ใด) ตำมวิธีกำรท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควรโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบ เม่ือหกัทอนบญัชีทั้งหมดแลว้ปรำกฏว่ำลูกคำ้ยงัคงมีภำระหน้ีคำ้งช ำระอยูก่บั
บริษทัจดักำร ลูกคำ้ตกลงรับผิดชอบชดใชบ้รรดำหน้ีให้แก่บริษทัจดักำรจนครบถว้น พร้อมทั้งให้บริษทัคิดดอกเบ้ียผิดนดัอตัรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปี นบั
แต่วนัท่ีผิดนดัเป็นตน้ไปจนกวำ่ลูกคำ้จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 

 

14. กำรบอกกล่ำว  
กำรบอกล่ำวหรือกำรแจง้ภำยใตส้ญัญำน้ี หำกบริษทัจะตอ้งท ำเป็นหนงัสือและส่งโดยพนกังำนส่งเอกสำรหรือส่งทำงไปรษณียไ์ปยงัท่ีอยูข่องคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง หรือส่งไป
ตำมท่ีอยูจ่ดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของลูกคำ้ซ่ึให้ถือว่ำเป็นกำรบอกกล่ำวหรือกำรแจง้ให้ทรำบโดยชอบแลว้ หำกลูกคำ้เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์ 
โทรศพัทมื์อถือ หรือขอ้มูลเครือข่ำยสงัคมอ่ืนใด ลูกคำ้จะตอ้งแจง้ให้บริษทัจดักำรทรำบทนัทีตำมรูปแบบท่ีบริษทัก ำหนด 
 

15. ข้อตกลงอ่ืนๆ 
15.1  หำกปรำกฏวำ่ขอ้ควำมใดในสัญญำน้ี รวมทั้งบรรดำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ไม่สมบูรณ์ หรือใชบ้งัคบัไม่ได ้คู่สญัญำตกลงให้

ถือวำ่ขอ้ควำมท่ีเหลืออยูย่งัคงสมบูรณ์มีผลผกูพนัและใชบ้งัคบักบัคู่สญัญำไดต่้อไป 
15.2 เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและยับยั้งกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมกำรลงทุน หรือธุรกรรมอ่ืนใดที่ไม่เหมำะสม ลูกค้ำยินยอมปฏิบัติตำม

เง่ือนไข ดงัต่อไปนี ้
(1)  ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้งและจัดหำข้อมูล จัดท ำค ำช้ีแจงเพ่ืออธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บริษัทจัดกำร ตลำดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. 

ศูนย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ เม่ือได้รับกำรร้องขอหรือเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด กล่ำวคือ 
(ก)  ข้อมูลที่สำมำรถระบุควำมมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้ำ และผู้รับประโยชน์ของลูกค้ำทุกรำยทุกทอด 
(ข)  วตัถุประสงค์ในกำรลงทุนของลูกค้ำ 
(ค)  ข้อมูลเกีย่วกบักำรลงทุนของลูกค้ำ 
(ง)  ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ด ำเนินกำรลงทุนเพ่ือบุคคลอ่ืนหลำยรำย ลูกค้ำยินยอมที่จะแจ้ง จัดหำ และจัดท ำค ำช้ีแจงเกี่ยวกับข้อมูลตำม (ก) (ข) และ 

(ค) ของบุคคลอ่ืนนั้นทุกรำยและทุกทอด ทั้งนี ้เฉพำะที่ลูกค้ำรู้หรือควรรู้เน่ืองจำกกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเช่นนั้น  
(2) ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทจัดกำรงดให้บริกำรกับลูกค้ำเป็นกำรช่ัวครำว ปิดบัญชีกำรลงทุน จ ำกัดกำรลงทุน และด ำเนินกำรอ่ืนใด เกี่ยวกับกำรลงทุนของ

ลูกค้ำได้แล้วแต่กรณ ีทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นไปตำมค ำส่ังของตลำดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. ศูนย์บริกำรด้ำนหลกัทรัพย์ ในกรณทีี่ปรำกฏข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก)  ลงทุนของลูกค้ำมี หรือน่ำจะมีผลกระทบต่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรซ้ือขำย หรือท ำให้ หรือน่ำจะท ำให้รำคำของหลักทรัพย์ไม่ตรงต่อ

สภำพปกติของตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
(ข)  ลูกค้ำมีพฤติกรรมกำรลงทุนที่ไม่เหมำะสม หรืออำจฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(ค)  ลูกค้ำไม่ด ำเนินกำรแจ้ง จัดหำข้อมูล หรือจัดท ำค ำช้ีแจงตำมข้อ 15.2 (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออำจก่อให้เกิดควำมส ำคัญผิดใน

สำระส ำคญั 
15.3 ลูกคำ้ได้รับทรำบและตกลงยินยอมผูกพนัต่อบริษทัจดักำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและประกำศของบริษทัจดักำร ของตลำดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต. 

กระทรวงกำรคลงั และ/หรือ หน่วยงำนผูมี้อ  ำนำจอ่ืนใดท่ีประกำศใชอ้ยูใ่นขณะท ำสญัญำน้ี และ/หรือ ในอนำคตเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และ/หรือ กำร
จดักำรกองทุนส่วนบุคคลตำมสัญญำน้ี และในกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและประกำศดงักล่ำวอนัมีผลกระทบต่อเง่ือนไขหรือ
ขอ้ตกลงใด ๆ ตำมสัญญำน้ี ลูกคำ้ตกลงผูกพนัต่อบริษทัจดักำรตำมกำรแก้ไขเพ่ิมเติมดงักล่ำวโดยทนัที เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัจดักำรประกำศก ำหนดหรือมี
หนงัสือแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำเป็นอยำ่งอ่ืน ให้ถือว่ำลูกคำ้ตกลงยินยอมผูกพนัตำมประกำศหรือหนงัสือแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญำดงักล่ำว โดยไม่
จ  ำเป็นตอ้งขอควำมยนิยอมจำกลูกคำ้ก่อน 

15.4 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไม่สำมำรถโอนสิทธิทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน หรือมอบหมำยกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสัญญำน้ีแก่บุคคลอ่ืนได ้เวน้แต่ไดค้วำมยินยอมเป็น
หนงัสือจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง 

15.5 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้หน่ึงขอ้ใดของสญัญำน้ีจะตอ้งท ำเป็นหนงัสือและไดรั้บควำมยนิยอมทั้งสองฝ่ำย 
 

16. กฎหมำยที่ใช้บังคบัและเขตอ ำนำจศำล 
16.1 ในกรณีท่ีมีขอ้พิพำทตำมสัญญำหรือธุรกรรมเก่ียวกบัสัญญำ ลูกคำ้สำมำรถขอให้มีกำรระงบัขอ้พิพำทระหว่ำงลูกคำ้กบับริษทัจดักำรโดยอนุญำโตตุลำกำร

ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด ทั้งน้ี กำรช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำรให้ถือเป็นท่ีสุด 
16.2 สญัญำน้ีอยูภ่ำยใตบ้งัคบัและกำรตีควำมตำมกฎหมำยไทย คู่สญัญำตกลงวำ่ในกรณีท่ีมีขอ้พิพำทตำมสัญญำน้ี ศำลยติุธรรมท่ีมีอ ำนำจพิจำรณำคดี คือ ศำลท่ีมี

เขตอ ำนำจในประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัจดักำรมีสิทธิท่ีจะด ำเนินคดีกบัลูกคำ้ต่อศำลยติุธรรมท่ีมีเขตอ ำนำจตำมกฎหมำย 
 
 



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

 

เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเส่ียงส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

บริษัทจัดกำรขอแจ้งรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล เพ่ือให้ลูกค้ำรับทรำบข้อมูลกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมเส่ียง รวมถึงข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ส ำคัญส ำหรับกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำร ทั้งนี้ ลูกค้ำควรศึกษำและรับทรำบก่อนกำรลงทุน โดยมี
รำยละเอยีด ดงันี ้
 

ข้อ 1. กำรด ำเนินธุรกจิ ควำมรับผดิชอบ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษทัจัดกำร 
1.1 บริษทัจดักำรมีนโยบำยท่ีจะรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคลให้กบักรรมกำร บุคคลผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลและพนกังำนอ่ืนของบริษทัจดักำร 

รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำวดว้ย 
1.2 ผูบ้ริหำร และ/หรือ กรรมกำร ของบริษทัจดักำรมีสิทธิด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนได้ลงทุนไว ้หรือในนิติบุคคลท่ีเป็นลูกคำ้ได้ โดย

บริษทัจดักำรจะตอ้งด ำเนินกำรจดักำรกองทุน เพ่ือประโยชน์ของลูกคำ้และกำรท ำธุรกรรมใดๆ ของบริษทัจดักำรกบักองทุนจะตอ้งมีขอ้ก ำหนด และ/หรือ 
เง่ือนไข ในท ำนองเดียวกนัขอ้ก ำหนด และ/หรือ เง่ือนไขซ่ึงบริษทัจดักำรตกลงไวก้บับุคคลอ่ืนในเชิงธุรกิจทัว่ไป อนัเป็นไปตำมสภำวะและเง่ือนไขของ
ตลำด หรือตำมกฎ ระเบียบ ประกำศและขอ้บงัคบัของ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงำนหรือองคก์รอ่ืนใดท่ีก ำกบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

1.3 บริษทัจดักำรมีอิสระท่ีจะจดักำรลงทุนหรือเป็นท่ีปรึกษำให้กบับุคคลอ่ืนใด และ/หรือ บริษทัอ่ืนใดตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ของบริษทั
จดักำรหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือซ้ือขำย ถือครอง และติดต่อลงทุนในหลกัทรัพย ์และ/หรือ กำรลงทุนในลกัษณะหรือรูปแบบอ่ืนใด นอกจำกกรณีท่ีบริษทัจดักำร
ด ำเนินกำรจดักำรกองทุนของลูกคำ้ 

1.4 บริษทัจดักำรอำจจะรับผลประโยชน์ตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงินเพ่ือกองทุน (soft commission) จำกบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริกำรแก่กองทุน โดยจะตอ้งเป็นไปตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทุน และ 
(ข) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่ำบริษทัจดักำร (ในนำมของกองทุน) ใช้บริกำรของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับ

ประโยชน์จำกบุคคลดงักล่ำว (churning) 
1.5 บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกบัท่ีลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นเพ่ือกองทุน 
1.6 กำรเขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ เพ่ือกองทุนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (“บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง” หมำยควำมถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมประกำศ ก.ล.ต. ว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดใน

รำยละเอียดเก่ียวกบักำรป้องกนัและกำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ดงัจะกล่ำวต่อไปน้ี ซ่ึงถือเป็นกำรท ำธุรกรรมซ่ึงอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ตำมประกำศของ ก.ล.ต. ลูกคำ้ตกลงให้ควำมยนิยอมแก่บริษทัจดักำรในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวได ้ไม่วำ่ธุรกรรม
นั้นจะกระท ำข้ึนในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ รวมทั้งลูกคำ้ขอให้ค  ำรับรองว่ำ บริษทัจดักำรได้อธิบำยให้ลูกคำ้ทรำบและเขำ้ใจถึงควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ก่อนท่ีลูกคำ้จะให้ควำมยนิยอมดงักล่ำว 
(ก) กำรลงทุนในตรำสำรท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้ำประกนัหรือกำรฝำกเงินไวก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข) กำรท ำธุรกรรมกบับริษทัจดักำร  
(ค) กำรท ำธุรกรรมกบักองทุนท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร 
(ง) กำรท ำธุรกรรมกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืนหรือกำรท ำธุรกรรมกำรให้ยมืหลกัทรัพยก์บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดักำร 
(จ) กำรซ้ือ ขำยหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ฉ) กำรท ำธุรกรรมเพ่ือกองทุนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกรณี 
ในกรณีท่ีลูกคำ้ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมกำรให้ควำมยินยอมเก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ตำมท่ีกล่ำว
มำแลว้น้ี ให้ท  ำเป็นหนงัสือและลงลำยมือช่ือคู่สญัญำทั้งสองฝ่ำย 

1.7 บริษทัจดักำรมีนโยบำยส ำหรับกำรใช้บริกำรนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัจดักำรเท่ำนั้น แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัจดักำรอำจใช้บริกำรฯ ของบริษทั
หลกัทรัพยอ่ื์นในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของปริมำณกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยท์ั้งหมด 

1.8 กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตำมขอ้ 1.1 ในกรณี (ก) หำกบริษทัจดักำรเป็นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยหลกัทรัพย ์(Underwriter) บุคคลดงักล่ำวจะไม่ไดรั้บสิทธิส ำหรับ
กำรจองหุ้น IPO หรือ (ข) หำกบริษทัจดักำรไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยฯ และบริษทัจดักำรไม่สำมำรถจดัสรรหุ้น IPO ให้เพียงพอกบัลูกคำ้ทุกรำย  บุคคลดงักล่ำว
จะไม่ไดรั้บสิทธิส ำหรับกำรจองหุ้น IPO หรือตอ้งสละสิทธิส ำหรับกำรจองซ้ือหุ้น IPO ดงักล่ำวแลว้แต่กรณี 

1.9 ลูกค้ำสำมำรถติดตำมข้อมูลกำรท ำธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษทัจัดกำรที่ เวบ็ไซต์ www.cgs-cimb.co.th หรือรำยงำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่บริษทัจัดกำรส่งให้แก่ลูกค้ำ  

 

ข้อ 2. ข้อก ำหนดเกีย่วกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
2.1 วงเงินลงทุนในต่ำงประเทศ   

ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรน ำรำยกำรทรัพยสิ์นเร่ิมแรกในกองทุนไปจดักำรลงทุนในต่ำงประเทศหลำยประเทศหรือประเทศเดียวก็ไดต้ำมท่ีบริษทัจดักำร
เห็นสมควร โดยจะตอ้งลงทุนไม่เกินวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเฉพำะในส่วนท่ีบริษทัจดักำรรับผิดชอบตำมสัญญำน้ี และไดรั้บอนุมติัจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย  
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเส่ียงส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

ทั้งน้ี ลูกคำ้ตกลงและยอมรับวำ่ 
(ก) บริษทัจดักำรมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรขอวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศจำก ก.ล.ต. และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย แลว้แต่กรณี เฉพำะในส่วนท่ีบริษทั

จดักำรรับผิดชอบตำมสัญญำน้ี รวมทั้งท  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำกบัตวัแทนรับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งและจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ 

(ข) บริษทัจดักำรมีหนำ้ท่ีดูแลวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเฉพำะในส่วนท่ีบริษทัจดักำรรับผิดชอบตำมสญัญำน้ีเท่ำนั้น โดยลูกคำ้มีหนำ้ท่ีดูแลวงเงินลงทุน
ทั้งหมดของลูกคำ้ในต่ำงประเทศ (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ำกดัเฉพำะกรณีลูกคำ้ท่ีลงทุนผ่ำนบริษทัจดักำรตำมสญัญำน้ีและลูกคำ้ลงทุนผ่ำนบริษทัจดักำรรำย
อ่ืน และลูกคำ้ลงทุนผ่ำนช่องทำงอ่ืนใด) และในกรณีท่ีปรำกฏว่ำจ  ำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของลูกคำ้ในต่ำงประเทศเกินวงเงินท่ีธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยก ำหนด ลูกคำ้จะตอ้งรับผิดตำมกฏหมำยว่ำดว้ยควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ รวมทั้งบริษทัจดักำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยลูกคำ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกบริษทัจดักำรทั้งส้ิน 

2.2  กำรแต่งตั้งบริษทัจดักำรนอกประเทศไทย (Sub Manager)  
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรมีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งให้บริษทัจดักำรนอกประเทศไทย (Sub Manager) และ/หรือ บุคคลใด ๆ เป็นบริษทัจดักำรนอกประเทศไทย 
(Sub Manager) เป็นผูด้  ำเนินกำรแทนบริษทัจดักำรได ้รวมทั้งเปล่ียนแปลงบริษทัจดักำรนอกประเทศ (Sub Manager) ตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร 

2.3  กำรแต่งตั้งผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian)  
เพื่อให้ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น (Custodian) ของกองทุนสำมำรถดูแลทรัพยสิ์นท่ีเป็นของกองทุนในต่ำงประเทศได ้ลูกคำ้ตกลงดงัน้ี 
(ก)  ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น (Custodian) ของกองทุนมีอ ำนำจแต่งตั้งผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) เพื่อท ำหนำ้ท่ีรับฝำก

ทรัพยสิ์นส ำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศได ้โดยผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) จะตอ้งอยูใ่นควำมดูแลของ
ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น (Custodian) ของกองทุน และลูกคำ้ตกลงว่ำบริษทัจดักำรไม่จ  ำตอ้งรับผิดอนัเน่ืองมำจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น
ของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) 

(ข) ลูกคำ้ขอให้ควำมยนิยอมแก่บริษทัจดักำร และ/หรือ ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์น (Custodian) และ/หรือ ผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นของกองทุนนอกประเทศไทย (Global 
Custodian) ส ำหรับกรณีท่ีบรรดำหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีเก็บรักษำไวท่ี้ตวัแทนเก็บรักษำทรัพยสิ์น (Sub-Custodian) ในต่ำงประเทศ 
อำจจะไม่ไดล้งช่ือลูกคำ้ในฐำนะผูม้อบหมำยให้จดักำรกองทุนส่วนบุคคลและบริษทัจดักำรในฐำนะผูก้ระท ำกำรแทน ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งประกำศ
ส ำนกังำน ก.ล.ต.  

ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะแจง้ช่ือ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) ให้ลูกคำ้ทรำบ และในกรณี
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบภำยใน 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรนบัจำก
วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

2.4  นโยบำยและขอ้จ ำกดักำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรน ำรำยกำรทรัพยสิ์นเร่ิมแรกในกองทุนไปจดักำรลงทุนในต่ำงประเทศหลำยประเทศหรือประเทศเดียวก็ได ้ตำมท่ีบริษทัจดักำร
เห็นสมควร โดยมีนโยบำยกำรลงทุนและข้อจ ำกดักำรลงทุนตำมเอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี ้ 
ทั้งน้ี ลูกคำ้ตกลงและยอมรับวำ่ กำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมสญัญำน้ี บริษทัจดักำรจะตอ้งปฏิบติัตำมกฏหมำยว่ำดว้ยควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ และกฏ
ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ี ก.ล.ต. และ ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด (ซ่ึงรวมถึงกำรห้ำมมิให้น ำเงินไปเก็งก ำไรในอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ) รวมทั้ง
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของประเทศท่ีบริษทัจดักำรไดมี้กำรลงทุนในประเทศนั้นๆ ตลอดจนจะตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของหน่วยรำชกำรของประเทศนั้น
ดว้ย 

2.5  ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
ลูกคำ้รับทรำบว่ำ สถำนกำรณ์ สภำพเศรษฐกิจ และค่ำครองชีพในต่ำงประเทศแตกต่ำงจำกประเทศไทย รวมทั้งสกุลเงินและอตัรำแลกเปล่ียนมีผลต่อกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นของกองทุน ดงันั้น ลูกคำ้จึงยอมรับว่ำกำรลงทุนในต่ำงประเทศอำจมีควำมเส่ียงต่ำงๆ และรับทรำบนโยบำยของบริษทัจดักำรในกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงดงัต่อไปน้ี 
(ก) ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำรหรือหลกัทรัพย ์(Business Risk):  ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำรหรือหลกัทรัพย ์อนั

เน่ืองมำจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผูอ้อกตรำสำรหรือหลกัทรัพย ์รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูอ้อกตรำสำรหรือ
หลกัทรัพย ์ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อรำคำซ้ือขำยของตรำสำรหรือหลกัทรัพยท่ี์กองทุนไปลงทุน  

 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 บริษทัจดักำรจะพิจำรณำคดัเลือกตรำสำรหรือหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนโดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของผูอ้อกตรำสำรหรือ
หลกัทรัพย ์เพื่อประกอบกำรตดัสินใจลงทุน และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อกตรำสำรหรือหลกัทรัพยอ์ยำ่งใกลชิ้ดและ
สม ่ำเสมอ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินของผูอ้อกตรำสำรหรือหลกัทรัพยอ์ยำ่งมีนยัส ำคญั จะไดพิ้จำรณำ
ปรับเปล่ียนแผนกำรลงทุนในตรำสำรหรือหลกัทรัพยใ์ห้เหมำะสม 
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเส่ียงส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

(ข) ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk): ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูอ้อกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระเงินตน้ และ/หรือดอกเบ้ียได้
ตำมท่ีก ำหนดหรือช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีไดส้ัญญำไว ้หำกมีเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกิดข้ึน จะส่งผลให้ตรำสำรท่ีกองทุนไดล้งทุนไวอ้ำจมีมูลค่ำลดลง
อยำ่งมำก 

 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 บริษทัจดักำรจะมีกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร และทบทวนฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และควำมน่ำเช่ือถือ

ของผูอ้อกตรำสำร เป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจะไดพิ้จำรณำปรับเปล่ียนแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 
(ค) ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่ประกำศจ่ำยเงินปันผลหรือก ำไร ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นทุนไม่ประกำศจ่ำยเงินปัน

ผลเน่ืองจำกผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่มีผลก ำไร หรืออยูภ่ำวะขำดทุน  
 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 บริษทัจดักำรจะมีกำรวิเครำะห์ผลประกอบกำรของผูอ้อกหลกัทรัพย ์และทบทวนฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อก

หลกัทรัพยเ์ป็นประจ ำสม ่ำเสมอ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัจะไดพิ้จำรณำปรับเปล่ียนแผนกำรลงทุนให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 
(ง) ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรหรือหลกัทรัพย ์(Market Risk): สภำวะตลำดในต่ำงประเทศอำจมีควำมผนัผวนไดต้ลอดเวลำ โดยอำจ

ข้ึนอยูก่บัแนวโนม้ของอตัรำดอกเบ้ีย ควำมผนัผวนของค่ำเงิน ปัจจยัพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ ผลประกอบกำรของผูอ้อกตรำสำรหรือหลกัทรัพย ์ปริมำณ
กำรซ้ือขำยหุ้น เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลให้รำคำตรำสำรหรือหลกัทรัพยท่ี์กองทุนไดล้งทุนไวอ้ำจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดต้ลอดเวลำ 

 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 บริษทัจดักำรจะตรวจสอบผูอ้อกตรำสำรหรือหลกัทรัพยด์ว้ยควำมระมดัระวงัและปฏิบติัตำมกระบวนกำรลงทุนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งเคร่งครัด รวมถึงจะ

กระจำยกำรลงทุนในหลกัทรัพยต่์ำงๆ อยำ่งเหมำะสม 
(จ) ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรหรือหลกัทรัพย ์(Liquidity Risk):  ตรำสำรหรือหลกัทรัพยท่ี์กองทุนไดล้งทุนไวอ้ำจขำดสภำพคล่อง 

โดยกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือของตรำสำรหรือหลกัทรัพยมี์จ ำนวนคร้ังและปริมำณน้อย  ในกรณีกำรลงทุนในบริษทัขนำดกลำงและเล็ก (Small and 
Medium Companies) อำจมีโอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ แต่อำจมีควำมเส่ียงท่ีสูงกว่ำ อนัเน่ืองมำจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรหรือ
หลกัทรัพย ์หรือกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในประเทศท่ีมีตลำดทุนขนำดเล็กและมีสภำพคล่องจ ำกดั ซ่ึงอำจขำยตรำสำรหรือ
หลกัทรัพยท่ี์กองทุนไดล้งทุนไว ้ไม่ไดใ้นช่วงเวลำท่ีตอ้งกำรหรืออำจไม่ไดร้ำคำตำมท่ีคำดหวงัเอำไว ้

 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 บริษทัจดักำรจะพิจำรณำลงทุนในตรำสำรหรือหลกัทรัพยท่ี์มีสภำพคล่องให้สอดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอยำ่ง

เหมำะสม เพ่ือให้มีควำมคล่องตวัในกำรบริหำรกองทุนซ่ึงอำจข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำตดัสินใจของผูจ้ดักำรกองทุน 
(ฉ) ควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk): ประเทศท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุนอำจมีควำมผนั

ผวนทำงด้ำนกำรเมือง และเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภำวะตลำด สภำพคล่อง อตัรำแลกเปล่ียน และกำรช ำระตน้เงินและดอกเบ้ียในประเทศ
ดงักล่ำวได ้และในกรณีกำรลงทุนในตรำสำรหรือหลกัทรัพยข์องตลำดท่ีเกิดใหม่ (Emerging Market) ซ่ึงอำจมีขอ้ก ำหนดหรือขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย
ในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ควำมเส่ียงท่ีตลำดเกิดใหม่ทัว่ไปประสบ ได้แก่ อตัรำเงินเฟ้อและอตัรำดอกเบ้ียท่ีค่อนข้ำงสูง สัดส่วนหน้ี
ต่ำงประเทศท่ีสูง หรือควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง เป็นตน้ 

 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 บริษทัจดักำรจะพิจำรณำตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ และอำจตรวจสอบปัจจยัอ่ืนๆ เช่น นโยบำยอตัรำแลกเปล่ียนเพ่ือ

พิจำรณำควำมเป็นไปได้ของควำมผนัผวนในค่ำเงิน กำรใช้เงินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจรของสินคำ้โภคภณัฑ์โลก รวมถึงปัจจยัรองอ่ืนๆ เช่น 
มำตรกำรกำรให้ควำมคุม้ครองหรือควำมช่วยเหลือของรัฐบำล เป็นตน้ 

(ช) ควำมเส่ียงในเร่ืองอตัรำแลกเปล่ียน (foreign exchange rate risk): ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีกำรลงทุนในต่ำงประเทศจะต้องมีกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงอำจท ำให้ไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินและอำจท ำให้มูลค่ำของตรำสำรหรือหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง และ
อำจท ำให้เกิดควำมผนัผวนต่อผลตอบแทนในรูปเงินบำทได ้

 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 บริษทัจดักำรอำจมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือป้องกันควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเพ่ือไม่ให้เกิดควำมผนัผวนของ

ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินบำท ทั้งน้ี กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทกบัเงินตรำสกุลต่ำงประเทศก็ไม่ไดรั้บประกนัว่ำจะไม่มีกำร
ขำดทุน อีกทั้งอำจท ำให้ไดรั้บผลตอบแทนจำกกำรลงทุนน้อยลง ถ้ำค่ำเงินตรำสกุลต่ำงประเทศแข็งค่ำข้ึน และในกรณีท่ีผูจ้ดักำรกองทุนไม่ไดท้  ำ
ธุรกรรมกำรป้องกนัควำมเส่ียง ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจขำดทุนหำกค่ำเงินตรำสกุลต่ำงประเทศอ่อนค่ำลง 

(ซ) ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย หรือกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐในต่ำงประเทศ: รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐของประเทศ
ท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุนอำจมีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อมูลค่ำลงทุนหรือภำระ
ภำษีสูงข้ึน 
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเส่ียงส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

 แนวทางบริหารความเส่ียง 
 บริษทัจดักำรจะพิจำรณำตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ และหำรือกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือ

กฎระเบียบของประเทศท่ีลงทุน 
ลูกคำ้ไดรั้บทรำบและเขำ้ใจถึงลกัษณะของควำมเส่ียงดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรลงทุนในต่ำงประเทศท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไป
ลงทุน ซ่ึงมิไดเ้ป็นกำรเปิดเผยถึงควำมเส่ียงทั้งหมด และในกรณีท่ีลูกคำ้เป็นผูอ้นุมติักำรลงทุนใด ถือว่ำลูกคำ้ตกลงยอมรับควำมเส่ียงใดๆ ตลอดจนผลก ำไร
ขำดทุนอนัเกิดจำกกำรลงทุนนั้น 

2.6  วิธีกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นในต่ำงประเทศ   
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรใชวิ้ธีตำมหลกัเกณฑข์องสมำคมบริษทัจดักำรลงทุนหรือประกำศของหน่วยงำนใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

2.7  วิธีกำรก ำหนดมำตรฐำนอำ้งอิงในต่ำงประเทศ   
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรใชวิ้ธีกำรเปรียบเทียบกบัดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชยห์รือดชันีของตลำดหลกัทรัพยห์รือองคก์รอ่ืนใดท่ีเหมำะสมในประเทศท่ี
บริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุน  

2.8  วิธีกำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิในต่ำงประเทศ   
กำรแปลงค่ำเงินเป็นเงินสกุลบำท ให้ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนเงินสกุลของประเทศท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุนเป็นเงินบำท เพ่ือค  ำนวณมูลค่ำ
ทรัพยสิ์นสุทธิเป็นเงินสกุลบำท บริษทัจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศของธนำคำรพำณิชยท่ี์น่ำเช่ือถือในประเทศดงักล่ำว หรือระบบอ่ืนใด
ท่ีเผยแพร่สู่สำธำรณชนในประเทศดงักล่ำว ณ เวลำประมำณ 16.00 น. ของวนัท่ีค  ำนวณเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบำท เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ   
ในกรณีท่ีไม่ได้มีกำรประกำศอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินบำท บริษทัจะค ำนวณอตัรำแลกเปล่ียนโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกุลของประเทศท่ีลงทุน
ดงักล่ำวเทียบกบัเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ และแปลงเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำเป็นเงินสกุลบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศของ
ธนำคำรพำณิชยท่ี์น่ำเช่ือถือในประเทศท่ีลงทุนดงักล่ำว หรือระบบอ่ืนใดท่ีเผยแพร่สู่สำธำรณชนในประเทศท่ีลงทุนดงักล่ำว ณ วนัท่ีแปลงเงินสกุลของ
ประเทศท่ีลงทุนดงักล่ำวเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ 

2.9  วิธีวดัผลด ำเนินงำนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรใชวิ้ธีกำรตำมท่ีก ำหนดในสญัญำน้ี 

2.10  วิธีจดัท ำและจดัส่งรำยงำนกำรลงทุน 
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรด ำเนินกำรดงัน้ี 
(ก) ค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทุกวนัท ำกำร 
(ข) รำยงำนประจ ำเดือนท่ีเก่ียวกบักองทุนผำ่นระบบออนไลน์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 

2.11  กำรเลิกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ   
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรยกเลิกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี  
(ก) เกิดเหตุปฏิวติัรัฐประหำรในประเทศท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุน 
(ข) เกิดภยัพิบติัในประเทศท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุน 
(ค) เหตุกำรณ์อ่ืนใดท่ีมิอำจคำดหมำยไดล่้วงหนำ้หรือนอกเหนือกำรควบคุมของบริษทัจดักำร   
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงขำ้งตน้ บริษทัจดักำรจะรำยงำนเหตุกำร์ดงักล่ำวให้ลูกคำ้ทรำบ พร้อมกบัควำมเห็นของบริษทัจดักำรว่ำลูกคำ้ควรยกเลิก
กำรลงทุนหรือไม่ และในกรณีท่ีลูกคำ้มีค  ำสัง่ให้ยกเลิกกำรลงทุน บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรขำยหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศดงักล่ำว
และน ำเงินท่ีจะไดรั้บดงักล่ำวไปท ำกำรลงทุนในประเทศอ่ืนๆ หรือประเทศไทย หรือคืนให้แก่ลูกคำ้ ตำมท่ีลูกคำ้จะไดแ้จง้เป็นหนงัสือให้บริษทัจดักำรทรำบ 

2.12  มำตรกำรกรณีท่ีกฎหมำยของประเทศท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุนเปล่ียนแปลง   
ลูกคำ้ตกลงและยอมรับวำ่ 
(ก) ในกรณีท่ีรัฐบำลของประเทศท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุนมีมำตรกำรหรือตรำกฎหมำยหรือออกค ำสั่งห้ำมหรือจ ำกดักำรน ำเงิน

ออกนอกประเทศหรือมีขอ้ก ำหนดอนัเป็นผลให้กำรน ำออกนอกประเทศมีอุปสรรคหรือใชเ้วลำเกินกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนั หรือมีเหตุสุดวิสยัท่ีมิได้เกิด
จำกควำมผิดของบริษทัจดักำรอนัท ำให้บริษทัจดักำรไม่อำจด ำเนินกำรคืนเงินจำกกำรลดขนำดกองทุนให้แก่ลูกคำ้ได ้บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ลูกคำ้
ทรำบ ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรส่งคืนเงินจำกกำรลดขนำดกองทุนเพ่ือคืนเงินให้แก่ลูกคำ้ 

 ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมวรรคแรก ลูกคำ้ตกลงจะไม่เรียกดอกเบ้ียและค่ำเสียหำยใดๆ ในควำมล่ำชำ้ในกำรคืนเงินจำกกำรลดขนำดกองทุนดงักล่ำว 
เวน้แต่ควำมเสียหำยอนัเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออยำ่งร้ำยแรงของบริษทัจดักำร และบริษทัจดักำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำร
เก็บรักษำเงินลงทุนและทรัพยสิ์นในระหวำ่งเวลำดงักล่ำวได ้(ถำ้มี) 
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เอกสำรเปิดเผยข้อมูลและควำมเส่ียงส ำหรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 
 

(ข) ในกรณีท่ีประเทศท่ีบริษทัจดักำรน ำทรัพยสิ์นของกองทุนไปลงทุนมีกำรออกกฎหมำยหรือระเบียบใดๆ และ/หรือ มีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย และ/
หรือ มีค  ำสั่งของส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นผลให้กำรลงทุนในประเทศดงักล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือบริษทัจดักำรตอ้งถอนกำรลงทุนใน
ประเทศดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบ ทั้งน้ี ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรด ำเนินกำรถอนกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น
ตำมท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศนั้นๆ มีค  ำสั่งหรือบงัคบัให้ถอนกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
หรือปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยบริษทัจดักำรจะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ตำมวรรคแรก ลูกคำ้ตกลงจะไม่คิดดอกเบ้ียและค่ำเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึน เวน้แต่เป็นควำมเสียหำยอนัเกิดจำกควำมจงใจหรือ
ประมำทเลินเล่ออยำ่งร้ำยแรงของบริษทัจดักำร 
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรถอนกำรลงทุนตำมวรรคแรกไปท ำกำรลงทุนในประเทศอ่ืนๆ หรือประเทศไทย หรือคืนให้แก่ลูกคำ้ 
ตำมท่ีลูกคำ้จะไดแ้จง้เป็นหนงัสือให้บริษทัจดักำรทรำบ 

2.13 กำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำในต่ำงประเทศ  
ลูกคำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรมีสิทธิแต่งตั้งท่ีปรึกษำกำรลงทุน หรือท่ีปรึกษำอ่ืนใดทั้งในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ เพ่ือให้ค  ำแนะน ำหรือขอ้มูลเก่ียวกบักำร
ลงทุนดงักล่ำวแก่บริษทัจดักำร รวมตลอดจนท ำกำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นเพ่ือด ำเนินกำรลงทุนดงักล่ำวหรือกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือด ำเนินกำรตำมสญัญำน้ี รวมถึง
มีอ ำนำจแต่งตั้งตวัแทน หรือผูรั้บมอบอ ำนำจในประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศเพ่ือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสัญญำฉบบัน้ี ภำยใตข้อบเขตท่ีกฎหมำยอนุญำต 
ตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร กำรแต่งตั้งตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ ำนำจเพ่ือช่วยเหลือในกำรท ำธุรกรรมหรือกำรลงทุนท่ีเหมำะสม หรือกำรกระจำยโอกำส
ในกำรลงทุน แต่ไม่มีอ  ำนำจในกำรตดัสินใจลงทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรประสงคจ์ะมอบอ ำนำจบำงส่วนให้กบับุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้
จะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบเป็นหนงัสือจำกลูกคำ้ก่อน 

2.14  กำรจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมสัญญำน้ี  และลูกคำ้มีควำมประสงคท่ี์จะขอคืนผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำว ลูกคำ้จะตอ้ง
ด ำเนินกำรโดยใชสิ้ทธิขอลดขนำดของกองทุนตำมท่ีระบุไวส้ญัญำน้ี 

2.15  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ  
ลูกคำ้ตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมท่ีบุคคลภำยนอกเรียกเก็บตำมจริง และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยลูกคำ้ยินยอมให้
บริษทัจดักำรหกัเงิน และ/หรือ ทรัพยสิ์นของลูกคำ้หรือของกองทุนไดต้ำมท่ีก ำหนด 
 

ลูกค้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมตำมสัญญำจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล และรับทรำบเอกสำรเปิดเผยข้อมูล ควำมเส่ียงส ำหรับกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล โดยตลอดแล้ว เห็นว่ำ
ถูกต้องตำมเจตนำทุกประกำร และลูกค้ำยินยอมตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่กล่ำวมำข้ำงต้นทุกประกำร เพ่ือเป็นหลักฐำนลูกค้ำจึงได้ลงลำยมือช่ือ และ/หรือ ประทับตรำส ำคัญ  
(ถ้ำมี) ไว้เป็นส ำคญั 

 
            ตรำประทับของนิติบุคคล 

                                
                                                                                 

ลงช่ือ....................................................................................................................... .....................................ลูกค้ำ 
 

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

ลงช่ือ....................................................................................................................... ....................................บริษทั 
 

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

           ลงช่ือ.....................................................................................พยำน  ลงช่ือ.....................................................................................พยำน 
 

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

 
 
 



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

 

บันทกึข้อตกลงกำรให้ควำมยนิยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำ 
 

บนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีก ำหนดให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกสิทธิและทำงเลือกของลูกค้ำเก่ียวกับแนวทำงข้อมูลลูกค้ำ ซ่ึงรวบรวมโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี   
(ประเทศไทย) จ ำกัด (“CGS-CIMB”) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับว่ำ ลูกค้ำจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ CGS-CIMB หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมกำรไม่ให้ข้อมูลดังกล่ำวอำจมีผลท ำให้        
CGS-CIMB หรือบริษทัร่วมของ CGS-CIMB ไม่สำมำรถเปิดบญัชีหรือคงสถำนะของบญัชี หรือจดัตั้ ง จดัหำ หรือด ำรงไวซ่ึ้งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์หรือกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์หรือบริกำรอ่ืน หรือควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจอ่ืนได ้ทั้งน้ี กำรให้ขอ้มูลกบั CGS-CIMB ลูกคำ้ตกลงให้ควำมเห็นชอบตำม
บนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ี ดงัน้ี 

ข้อ 1. เพ่ือประมวล จดักำร และ/หรือบริหำรควำมสัมพนัธ์ และ/หรือบญัชีของลูกคำ้กบั CGS-CIMB และเพ่ือจดัหำบริกำรหรือผลิตภณัฑ์ของ CGS-CIMB 
ให้แก่ลูกคำ้ CGS-CIMB มีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งกำรรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ด ำเนินกำรกบัสำรสนเทศ หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัลูกคำ้ ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมของ
ลูกคำ้ สถำนะทำงกำรเงิน สำรสนเทศดำ้นบญัชี/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของลูกคำ้ (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) 

ข้อ 2. ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้จะถูกรวบรวม น ำมำใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลโดย CGS-CIMB อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอย่ำงเพ่ือวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปน้ี 

(2.1)  ประมวลผลค ำขอของลูกคำ้ และแบบค ำขอเปิดบญัชี ใชบ้ริกำรและผลิตภณัฑข์อง CGS-CIMB 
(2.2)  จดัหำบริกำรหรือผลิตภณัฑข์อง CGS-CIMB บริษทัร่วมของ CGS-CIMBใดๆ และ/หรือ พนัธมิตรทำงธุรกิจของ CGS-CIMB ให้แก่ลูกคำ้ 
(2.3) จดักำร และ/หรือ บริหำรควำมสมัพนัธ์ และ/หรือบญัชีของลูกคำ้ท่ีมีกบั CGS-CIMB 
(2.4) ปฎิบติัตำมค ำสัง่ของลูกคำ้ หรือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
(2.5) เพ่ือวิเครำะห์สถำนะลูกคำ้ หรือกำรกลัน่กรองในดำ้นต่ำงๆ (รวมถึงตรวจสอบควำมเป็นมำ) เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย หรือหลกัเกณฑข์องทำงกำร 

หรือ ตำมขั้นตอนในกำรบริหำรควำมเส่ียง (รวมถึงกฎหมำยท่ีก ำหนดเพ่ือ กำรป้องกนัอำชญำกรรมทำงกำรเงิน กำรรู้จกัตวัตนของลูกคำ้ กำรป้องกนักำร
ฟอกเงิน หรือกำรให้กำรสนบัสนุนกำรเงินแก่ผูก่้อกำรร้ำย หรือกำรป้องกนักำรให้สินบน หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด) ซ่ึงอำจถูกก ำหนดโดยกฎหมำย 
หรือโดย CGS-CIMB 

(2.6) จดักำรเร่ืองใดๆ เก่ียวกบับริกำร และ/หรือผลิตภณัฑท่ี์ลูกคำ้มีสิทธิไดรั้บภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำแต่งตั้งตวัแทนนำยหน้ำ (รวมถึงกำร
พิมพแ์ละกำรส่งจดหมำย ใบแจง้ยอด ใบเรียกเก็บหน้ี เอกสำรยืนยนั ค  ำแนะน ำ ขอ้มูล รำยงำน หรือประกำศต่ำงๆ ให้แก่ลูกคำ้ซ่ึงอำจเก่ียวขอ้งกบักำร
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบำงอยำ่งของลูกคำ้) 

(2.7) กำรเรียกคืนเงินจ ำนวนใดๆ และทั้งจ  ำนวนท่ีคำ้งช ำระต่อ CGS-CIMB  
(2.8) กำรตรวจสอบและกำรอนุมติับญัชี และกำรตรวจสอบและประเมินเครดิตเบ้ืองตน้และท่ีคำดกำรณ์ กำรตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง กำรประเมินอยำ่งต่อเน่ือง 

และกำรทวนสอบควำมน่ำเช่ือถือ และควำมัน่คงของเครดิต 
(2.9) กำรป้องกนั กำรตรวจจบั และกำรสืบสวนกำรฉ้อโกง กำรประพฤติผิด กำรปฎิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ไม่วำ่จะเก่ียวกบัแบบค ำ

ขอของลูกคำ้ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบับญัชีของลูกคำ้และไม่วำ่จะมีขอ้สงสยัใดๆ ตำมท่ีระบุขำ้งตน้หรือไม่ก็ตำม 
(2.10) กำรบริหำร กำรด ำเนินงำนดำ้นระบบพ้ืนฐำนและกำรด ำเนินธุรกิจของ CGS-CIMB และกำรปฎิบติัตำมนโยบำยและขั้นตอนตำมท่ีกฎหมำยหรือ CGS-

CIMB ก ำหนด รวมถึงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ กำรเงินและบญัชี กำรเรียกเก็บเงินและกำรเก็บเงิน ระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลและเว็บไซต์ กำร
ฝึกอบรม กำรทดสอบ ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ และบนัทึก เอกสำร และกำรพิมพ ์

(2.11) กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยในกำรจดักำร และบริหำรควำมสมัพนัธ์ของลูกคำ้กบั CGS-CIMB และ/หรือ 
(2.12) ถ้ำลูกคำ้ให้ควำมยินยอมในแบบค ำขอ เอกสำรเปิดบญัชีและ/หรือวิธีกำรอ่ืนใดในกำรให้ควำมยินยอมเพ่ือให้ขอ้มูลกำรตลำดเก่ียวกบับริกำรหรือ

ผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินหรือกำรลงทุนท่ีเสนอโดย CGS-CIMB บริษทัร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจของ CGS-CIMB (ไม่วำ่จะมำ
จำกแหล่งใด) ซ่ึง CGS-CIMB คิดวำ่เป็นผลประโยชน์ หรือเป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจส ำหรับลูกคำ้ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีลูกคำ้ให้ควำมยนิยอม 

 (รวมเรียกวำ่ “วตัถุประสงค”์)  
ข้อ 3. ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ไม่ว่ำขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลำยขอ้ CGS-CIMB อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ต่อบุคคล

ท่ีสำมบำงรำย ไม่วำ่จะอยูใ่นประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ โดยท่ีบุคคลท่ีสำมนั้นอำจด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้เพ่ือวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ขอ้ใดขอ้หน่ึง
หรือหลำยขอ้ ในกำรน้ีลูกคำ้รับทรำบและ  ตกลงว่ำ ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้อำจถูกเปิดเผยโดย CGS-CIMB ให้แก่บุคคลท่ีสำมตำมท่ีจะไดร้ะบุต่อไป (ไม่ว่ำจะอยู่ใน
ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ) เพ่ือวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลำยขอ้ และเพ่ือให้บุคคลท่ีสำมนั้นใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ในกำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองเพ่ือ
วตัถุประสงคข์ำ้งตน้ขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลำยขอ้ 

“บุคคลท่ีสำม” หมำยถึง 
(3.1) ตวัแทน ผูต้รวจสอบ ท่ีปรึกษำกฎหมำย ผูเ้ช่ียวชำญ ผูรั้บเหมำ หรือบุคคลท่ีสำมท่ีเป็นผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรส่ือสำรโทรคมนำคม คอมพิวเตอ ร์ กำรช ำระ

รำคำ กำรส่งมอบหลกัทรัพย ์หรือบริกำรอ่ืนใดแก่ CGS-CIMB ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
(3.2) บุคคลใดๆ ซ่ึง CGS-CIMB หรือ บริษทัร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB อยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนด หรือภำยใตก้ฎหมำยให้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 
(3.3) หน่วยงำนอำ้งอิงดำ้นเครดิต และหน่วยงำนจดัเก็บหน้ีในกรณีท่ีมีกำรผิดนดัช ำระหน้ี 



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

 

บันทกึข้อตกลงกำรให้ควำมยนิยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำ 
 

(3.4) บริษทัร่วมของ CGS-CIMB 
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ี ไดก้  ำหนดควำมหมำยของค ำต่ำงๆ ดงัน้ี 

(ก) “บริษทัร่วม” ของบริษทั หมำยถึง บริษทัหรือนิติบุคคลใดๆ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีถือ
หุ้นไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้มผำ่นตวักลำงหน่ึงรำยหรือหลำยรำย ควบคุมหรือถูกควบคุม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมร่วมกนักบับริษทัร่วมนั้น  

        ส ำหรับวตัถุประสงคข์องค ำนิยำมน้ี  ค  ำว่ำ “ควบคุม” (รวมถึง กำรควบคุม กำรถูกควบคุม และกำรถูกควบคุมร่วมกนั) หมำยถึง เป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิใน
สิทธิออกเสียงขำ้งมำกของบริษทัหรือนิติบุคคล 

(ข) “CGI Group” หมำยถึง China Galaxy International Financial Holdings Limited และบริษทัร่วม 
(ค) “บริษทัร่วมของ CGS-CIMB” หมำยถึง (1) บริษทัร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB (2) นิติบุคคลใดๆ ท่ี CGS-CIMB หรือ สมำชิกใดของ CGI Group หรือ 

CIMB Group เป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิหรือมีอ ำนำจควบคุมไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของส่วนผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลนั้น 
(3) สมำชิกใดๆ ของ CGI Group (4) สมำชิกใดๆ ของ CIMB Group 

(ง) “CIMB Group” หมำยถึง CIMB Group Sdn. Bhd. และบริษทัร่วม 
ข้อ 4. ถำ้ลูกคำ้ไม่ประสงคใ์ห้ CGS-CIMB ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ เพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆ ท่ีระบุขำ้งตน้ ลูกคำ้สำมำรถเพิกถอนกำรให้ควำม

ยนิยอมเม่ือใดก็ไดโ้ดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึง CGS-CIMB อยำ่งไรก็ตำมข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ และลกัษณะ หรือขอบเขตของกำรเพิกถอนของลูกคำ้ กำรเพิกถอนกำรให้
ควำมยินยอมของลูกคำ้ อำจจะส่งผลให้ CGS-CIMB ไม่สำมำรถจดัหำบริกำรหรือผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคำ้ ซ่ึงอำจส่งผลให้ควำมสัมพนัธ์ของลูกคำ้ และ/หรือบญัชีท่ีมีกบั 
CGS-CIMB ส้ินสุดลง หรือมีผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีอำจเกิดผลทำงกฎหมำยท่ีตำมมำจำกกำรอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยจำกควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลูกคำ้กบั CGS-CIMB  

ข้อ 5. ลูกคำ้ตกลงว่ำ กำรอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรของลูกคำ้ตำมกฎหมำย หรือกำรเปิดเผยโดยวิธีกำรอ่ืนๆ โดย CGS-CIMB  อำทิ กำรลงนำมในแบบค ำขอ 
เอกสำรกำรเปิดบญัชี แบบฟอร์มกำรยินยอมให้ขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ วิธีกำรอ่ืนใดในกำรแสดงถึงกำรให้ควำมยินยอม และกำรอนุญำตในลกัษณะเดียวกนัแบบอ่ืนท่ี
เป็นไปตำมกฎหมำยจะถือวำ่เป็นกำรไดรั้บอนุญำตท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งเพียงพอให้เปิดเผยขอ้มูลได ้  

ข้อ 6. สิทธิของ CGS-CIMB ตำมขอ้ก ำหนดน้ีถือเป็นส่วนเพ่ิมและไม่กระทบต่อสิทธิอ่ืนๆ ของ CGS-CIMB ในกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีสำมำรถกระท ำได้ตำม
ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยอ่ืนๆ และ ในกรณีน้ีจะไม่สำมำรถตีควำมเป็นอ่ืนเพ่ือจ ำกดัสิทธิทำงกฎหมำยอ่ืนได ้

ถ้ำ ณ เวลำใดๆ หลงัจำกท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบั CGS-CIMB ลูกคำ้ไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือใช้ใน
กำรตลำดทำงตรงตำมท่ีระบุขำ้งตน้ ลูกคำ้อำจจะเพิกถอนโดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส่งให้ CGS-CIMB ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ยหน่ึงเดือน 
บนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีมีกำรลงนำมในแบบค ำขอหรือกำรเปิดบญัชีไดรั้บอนุมติัโดย CGS-CIMB และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำจดักำรกองทุน
ส่วนบุคคล และ/หรือ สญัญำแต่งตั้งตวัแทนนำยหนำ้ 
                                                          
  ให้ไว้ ณ วนัที.่....................................................................                                                   

 
ตรำประทับของนิติบุคคล 

                                                                          
                                                                                                                                                     

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

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



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

 

 

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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แบบค ำขอเพ่ิมเติมประเภทบญัชี 

 

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

รำยละเอียดประเภทบญัชีท่ีขอเพ่ิมเติม 

ประเภทธุรกรรม  ระบุชือ่บญัช ีและ เลขทีบ่ญัช ี(ท่ีมีในปัจจบุนั)  ระบุชือ่บญัช ี(ขอเพ่ิมเติม) 

การซื้อขาย 
หลกัทรพัย ์

 Cash Basis 
 Cash Balance 
 Cross Border Trading  
 Credit Balance 
 ELN 

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

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

 Cross Border Trading ส าหรบัตลาดเวยีดนาม 
 Credit Balance 
 ELN 

การซื้อขาย 
ตราสารอนุพนัธ ์

 TFEX 
 

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

 TFEX STREAMING 
 TFEX - MT4 

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

 SBL เลขทีบ่ญัช.ี.....……  SBL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (ก)  การซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนของลกูคา้มหีรอืน่าจะมผีลกระทบต่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
หรอืท าใหห้รอืน่าจะท าใหร้าคาของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนไมต่รงต่อสภาพปกตขิองตลาด 

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

สาระส าคญั 
4.   ลกูคา้ตกลงยอมรบัว่าในกรณทีีล่กูคา้ขอเพิม่เตมิประเภทบญัช ียนิยอมใหบ้รษิทัน าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ในฐานขอ้มลูของบรษิทั ประกอบ

ในการพจิารณาเพิม่เตมิประเภทบญัช ีโดยลกูคา้ตรวจสอบแลว้และขอยนืยนัว่าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 

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

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

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

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



 

 

เอกสารประกอบการท าสัญญากองทุนส่วนบุคคล 

1. ส ำเนำบัตรประชำชน หน้ำ-หลัง (ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน 2 ฉบับ 

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” 


	หน้าปกสัญญาPF.docx
	FM114_PF2021 สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล Update 2021.06.14.pdf
	FM402_PF-POA2020 หนังสือมอบอำนาจ.pdf
	FM403_PF-Risk2020 บันทึกยอมรับความเสี่ยงสูง.pdf
	FM404_IP2020 เอกสารแนบท้ายสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล Update 2020.11.05 - SmartEquityTAA.pdf
	FM404_IP2020 เอกสารแนบท้ายสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล Update 2020.11.05 - SmartEquityTAA.docx

	FM404_IP2020 เอกสารแนบท้ายสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล Update 2021.02.04- PassiveIncomeS.pdf
	แบบคำขอเพิ่มเติมประเภทบัญชี.pdf
	ใบปะหน้าเอกสารประกอบสัญญาPF.pdf



