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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

สำหรับบุคคลธรรมดา โปรดเลือก ✓ ในช่องที่ลูกค้าส่งเอกสารและตรวจสอบการลงนามรับรองความถูกต้องบนเอกสารทุกแผ่น 

 สำเนาบัตรประชาชน/บตัรข้าราชการ/บัตรอ่ืนระบุ:  สำเนาหนงัสือเดินทาง/ใบต่างดา้ว (สำหรับชาวต่างชาติ) 

 สำเนาทะเบียนบา้น (หน้าทีม่ีเลขทีบ่้าน และ หน้าที่มีชื่อลูกค้า)  สำเนาใบอนุญาตการทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)  

 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร   
       (หน้าที่มีชื่อลูกค้า/ เลขที่บญัชี/ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดอืน) 

 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 
       (สำหรับชาวต่างชาตทิี่ขอเลขประจำตัวผูเ้สียภาษีอากรกับกรมสรรพากร)  

 สำเนาหนงัสือสำคัญการเปล่ียนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)  สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ การหย่า (ถ้ามี) 

 สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (ถา้มี) ระบุ:  อ่ืนๆ ระบ:ุ 
 

สำหรับลูกค้านิติบุคคล  โปรดเลือก ✓ ในช่องที่ลูกค้าสง่เอกสารและตรวจสอบการลงนามรับรองความถูกต้องของผูม้ีอำนาจกระทำการแทนพร้อมประทับตราบริษทับนเอกสารทุกแผ่น 

 สำเนาบัตรประชาชน/บตัรข้าราชการ /บตัรอ่ืนระบุ: 
        (กรรมการผู้มีอำนาจ/หุน้ส่วนผู้จดัการที่ลงนามเปดิบญัชี) 

 สำเนาหนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว  
      (สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจ/หุ้นส่วนผู้จดัการที่เป็นชาวตา่งชาติที่ลงนามเปิดบัญชี) 

 สำเนาทะเบียนบา้น  (หน้าที่มีเลขทีบ่้าน และ หน้าที่มชีื่อกรรมการผู้มีอำนาจ 
      /หุ้นส่วนผู้จดัการที่ลงนามเปดิบญัชี) 

 สำเนาใบอนุญาตการทำงาน  
       (สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจ/หุ้นส่วนผู้จดัการที่เป็นชาวต่างชาติที่ลงนามเปิดบัญชี) 

 สำเนาหนงัสือรับรอง ออกไม่เกิน 1 เดือน (ระบุชื่อนิติบุคคล/ชือ่กรรมการ-หุ้นส่วน/ 
       อำนาจกรรมการ/ทุนจดทะเบียน/สำนักงานใหญ/วตัถุประสงค์)  

 สำเนาเอกสารการจัดตั้ง/ หนงัสือรับรอง/ เอกสารแสดงฐานะนิติบุคคล 
      (สำหรับนิตบิุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) 

 รายงานการประชมุคณะกรรมการ/หุ้นส่วน (ระบุให้เปดิบัญชซีื้อขายหลักทรัพย์กับ 
       CGS-CIMB/ชื่อผู้รับมอบอำนาจของนติบิุคคล/วงเงิน/อ่ืนๆ) 

 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ถ้ามี) 
      (สำหรับนิตบิุคคลที่ขอประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับกระทรวงพาณชิย์) 

 สำเนางบการเงิน (ล่าสดุ) 1-3 ปี (รับรองโดยผูต้รวจสอบบญัชรัีบอนุญาต) 
      

 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 
      (สำหรับนิตบิุคคลต่างประเทศที่ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร) 

 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และ โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  สำเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพ่ิม หรือ ใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) 

 สำเนาหนงัสือมอบอำนาจ (สำหรับนติิบุคคลที่มีผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน)                        อ่ืนๆ ระบ:ุ 
            กรณีลกูคา้ลงนามการเปิดบัญชใีนตา่งประเทศ ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และต้องรับรองโดยสถานฑูต/สถานกงศลุ และโนตารีพบับรคิ 
 

กรณีการมอบอำนาจแทนลูกค้าบุคคลธรรมดา/ลูกค้านิติบุคคล โปรดเลือก ✓ ในช่องที่สง่เอกสารและผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องบนสำเนาเอกสารทุกแผ่น 

 หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ คน)  สำเนาบตัรประชาชน /บัตรข้าราชการ /บัตรอ่ืนระบุ: 

 สำเนาทะเบียนบา้น  
     (หนา้ทีม่ีเลขที่บา้น และ หน้าทีม่ีชื่อผู้รับมอบอำนาจ) 

 สำเนาหนงัสือเดินทาง/ ใบตา่งด้าว/ใบอนุญาตการทำงาน  
       (สำหรับผู้รับมอบอำนาจที่เป็นชาวต่างชาติ)        

 

เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา โปรดเลือก ✓ ในช่องที่สง่เอกสารและลงนามรับรองความถูกต้องบนเอกสารทุกแผ่น 

 เงินค่าอากรแสตมป์ 30 บาท  เงินค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ยืม แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
      (เฉพาะกรณเีปดิบญัชี Credit Balance) 

 สลิปเงินเดือน / หนงัสือรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสดุ)  สำเนาพันธบัตรรัฐบาล 

 รายงานยอดหลักทรัพย์จดทะเบียน ในบัญชีลูกค้ามากกว่า 1 เดอืน  สำเนามูลค่าหน่วยลงทุน /กองทุน 

 สำเนาใบหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (หน้า/หลัง)   อ่ืนๆ ระบ:ุ 

 

สำหรับ บริษัทหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จำกัด 
ขอรับรองว่าไดต้รวจสอบเอกสารกับต้นฉบบัแล้ว รวมทัง้สอบถามข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง 

                     
                                                                                 ลงชื่อ.........................................................................ผู้แนะนำการลงทุน 

                                                                                         (........................................................................)  
                                                                                  
                                                                                 ตรวจสอบเอกสารวันที.่............./................/............... . 
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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

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

ข้าพเจ้า (ชื่อลูกค้า)...............................................................................................................................................................................ต่อไปในแบบคำขอฯ น้ีจะเรียกว่า “ลูกค้า” 
ลูกค้ามีความประสงค์แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปในแบบคำขอฯ น้ีจะเรียกว่า  (“บริษัทจัดการ”) ทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการ 
กองทุนส่วนบุคคล (“กองทุน”) ให้กับลูกค้าตามความประสงค์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานกับบริษัทจัดการดังต่อไปน้ี   
 
 

1. ขอ้มูลลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
 

 

ข้อมูลคู่สมรส  โสด    หย่า    หมา้ย    สมรส    สมรสไม่จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส*: 
 บัตรประชาชน    บัตรข้าราชการ    หนงัสือเดินทาง    ใบต่างด้าว    อ่ืนๆ: 
เลขที่บัตร:  วันที่ออกบัตร:  วันที่บตัรหมดอายุ: 
อายุ:            ปี  จำนวนบตุร:         คน อาชีพ: ตำแหนง่: 
รายได้ประจำต่อเดือน                                บาท รายได้อ่ืน                                                   บาท แหล่งทีม่าของรายได้อ่ืน: 
สถานทีท่ำงาน: เลขที่: หมู่: อาคาร: 
ซอย:  ถนน: ตำบล/แขวง: อำเภอ/เขต: 
จังหวัด: รหัสไปรษณีย์: ประเทศ: โทรศัพท์มือถือ: 
โทรศัพท์:                    โทรสาร: อีเมล: 
ตำแหนง่การเมือง*  ไมม่ี      มี โปรดระบ:ุ 

ความสัมพันธ์กับ 
พนักงาน CGS-CIMB 

 ไมม่ี    ม ี ลูกค้ามีฐานะเป็น.... คู่สมรส   บุพการี     บตุร     พ่ีนอ้งร่วมบิดาหรือมารดา    ญาต ิ   เพ่ือน...ของพนักงาน 
ชื่อพนักงาน: ตำแหนง่: ฝ่าย: 

  

ชื่อ-นามสกุล*  นาย      นาง      นางสาว      อ่ืนๆ: ภาษาไทย: 

 Mr.        Mrs.     Miss          Other: ภาษาอังกฤษ: 

วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.)*  วันที่: อายุ:             ป ี        สัญชาติ*  1:                                                            2: 

สถานที่เกิดประเทศ: ถ่ินที่อยู่ประเทศ: 

ประเภทบตัร*  บัตรประชาชน    บัตรข้าราชการ    หนงัสือเดินทาง    ใบต่างด้าว    อ่ืนๆ: ประเทศที่ออกบตัร: 

เลขที่บัตร: วันที่ออกบัตร: วันที่บตัรหมดอายุ: 
สำหรับชาวต่างชาติ โปรดระบเุลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากร (ถ้ามี):   

ระดับการศึกษาสูงสดุ  ต่ำกว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี                ปริญญาโท             ปริญญาเอก                  นักศึกษา                               อ่ืนๆ:  

สถาบัน: สาขา: ประเทศ: 

อาชีพ*  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   อาจารย์/นักวิชาการ   แพทย์/ เภสัชกร/พยาบาล   ผู้พิพากษา/อัยการ/ทนายความ   นักการเมือง 

 เจ้าของกิจการ   นักธุรกิจ/ค้าขาย   รับจ้าง/อาชีพอิสระ   พอ่บ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ   นักศึกษา   อื่นๆ: 

ข้อมูลรายได้ รายได้ประจำต่อเดือน                                                 บาท รายได้ประจำต่อป ี                                                                                                  บาท  

รายได้อ่ืนต่อเดือน                                             บาท                                    แหล่งทีม่าของรายได้อ่ืน: 

ท่ีทำงาน* ชื่อสถานประกอบการ:             ประเภทกิจการ: 
ตำแหนง่: สังกัด/ฝา่ย: 
ที่ตัง้เลขที่: หมู่: หมูบ่้าน/อาคาร: ตรอก/ซอย: 
ถนน: ตำบล/แขวง: อำเภอ/เขต: จังหวัด: 
รหัสไปรษณีย์: โทรศัพท์: โทรสาร: 
โทรศัพท์มือถือ:                    เว็บไซต:์ 
อายุงาน:         ป ี กรณีอายุงานไม่ถึง 1 ปี โปรดระบชุื่อทีท่ำงานเดิม: 

ตำแหน่งการเมอืง*  ไมม่ี       มี โปรดระบุ: 
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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

2. ขอ้มูลลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
 

ประเภท*    บริษัทจำกัด    บริษัทจำกัดมหาชน    ห้างหุ้นส่วนจำกัด    หา้งหุ้นส่วนสามัญนติิบุคคล    อ่ืนๆ:  
ชื่อ*   ภาษาไทย: 

ภาษาอังกฤษ: 
ทะเบียนควบคุม เลขท่ี*: วันจัดตั้ง*: จดทะเบียนประเทศ*: 

GIIN ID: เลขประจำตัวผูเ้สียภาษีอากรออกโดยกรมสรรพากร (ถ้ามี): 
ข้อมูลนิติบุคคล ประเภทกิจการและวัตถุประสงคใ์นการดำเนินกิจการ*: 

 

ทุนจดทะเบียน*: จำนวนหุ้น                     หุ้น ผู้ถือหุ้นคนไทย                ราย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ                   ราย 
จำนวนกรรมการทัง้หมด                              คน จำนวนพนักงาน/ลูกจ้างทัง้หมด                     คน ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์: 

ท่ีตั้ง* 
สำนักงานใหญ่  
หรือ 
สำนักงานสาขา 
ในประเทศไทย 

เลขที่: อาคาร/หมูบ่้าน:                                                                                                          ชั้น: หมูท่ี่: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ตำบล/แขวง: 
อำเภอ/เขต: จังหวัด: รหัสไปรษณีย์: 
ประเทศ: โทรศัพท์*: โทรสาร: 
เว็บไซต:์ อีเมล: สาขาทัง้หมด:               แหง่ 

กรรมการ* หรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ* 
ผู้มีอำนาจกระทำการ 
แทนนิตบิุคคล 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง่ เลขที่บัตรประชาชน / หนงัสือเดินทาง 
1   
2   
3   
4   
5   

ผู้รับมอบอำนาจ* 
ของนิติบุคคล 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง่ เลขที่บัตรประชาชน / หนงัสือเดินทาง 
1   
2   
3   
4   

ตำแหน่งการเมอืง* 
ของกรรมการ, 
หุ้นส่วนผู้จดัการ, 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 ไมม่ี    
 ม ี  

ชื่อ-นามสกุล (กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ) ตำแหนง่การเมือง 
1  
2  
3  
4  
5  

ความสัมพันธ์กับ 
พนักงาน CGS-CIMB 
ของกรรมการ, 
หุ้นส่วนผู้จดัการ, 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 ไมม่ี    
 ม ี

ชื่อ-นามสกุล ชื่อพนักงาน CGS-CIMB ความสัมพันธ์ 
1   
2   
3   
4   
5   
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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

3. ขอ้มูลที่อยู ่และ ช่องทางการติดต่อ 
 

ท่ีอยู ่
ตามทะเบียนบ้าน* 

เลขที่: อาคาร/หมูบ่้าน:                                                                                                          ชั้น: หมูท่ี่: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ตำบล/แขวง: 
อำเภอ/เขต: จังหวัด: รหัสไปรษณีย์: 
โทรศัพท์: โทรสาร: ประเทศ: 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน*  เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
เลขที่: อาคาร/หมูบ่้าน:                                                                                                          ชั้น: หมูท่ี่: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ตำบล/แขวง: 
อำเภอ/เขต: จังหวัด: รหัสไปรษณีย์: 
โทรศัพท์: โทรสาร: ประเทศ: 

สถานท่ี 
สำหรับจัดส่ง
เอกสาร* 

 บริษัทจะส่งข้อมูลการลงทุนและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตาม “อีเมล” ของลูกคา้ 
 ในกรณีลูกค้าไม่แจง้ “อีเมล” โปรดระบุสถานที่จัดส่งเอกสาร หรือ สถานที่สำหรับพนักงานรับสง่เอกสาร / พนักงานเก็บเงินของบริษัทไปตดิต่อ 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น   ที่อยู่ปัจจุบัน     ทีท่ำงาน    อ่ืนๆ โปรดระบุดา้นล่าง 
เลขที่: อาคาร/หมูบ่้าน:                                                                                                          ชั้น: หมูท่ี่: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ตำบล/แขวง: 
อำเภอ/เขต: จังหวัด: รหัสไปรษณีย์: 
โทรศัพท์: โทรสาร: ประเทศ: 

ช่องทางการติดตอ่* อีเมล* (ซึ่งเป็นของลูกค้าเท่านั้น) : 
อีเมลสำรอง    ไมม่ี    มี  ระบุ: 
โทรศัพท์มอืถือ* : 

บุคคลที่ติดต่อ 
ในกรณีฉุกเฉิน 

ชื่อ: เลขที่บัตรประชาชน: ความสัมพันธ์: 
โทรศัพท์มือถือ: อีเมล: 
ที่อยู่เลขที่: อาคาร/หมูบ่้าน:                                                                                                          ชั้น: หมูท่ี่: 
ซอย/ตรอก:      ถนน:   ตำบล/แขวง: 
อำเภอ/เขต: จังหวัด: รหัสไปรษณีย์: 

 

4. ขอ้มูลการลงทุนอื่นๆ ทีผ่่านมา และสถานะทางการเงิน 
 

พ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจในการลงทุน   ดีมาก                   ด ี                         ปานกลาง                        น้อย                     ไม่ม ี
การเข้ารับการอบรมเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย์  เคย                      ด้านหลักทรัพย์     ดา้นตราสารอนุพันธ์       อ่ืนๆ:                   ไม่เคย         
วัตถุประสงค์ในการลงทุน*  เก็งกำไร              เงินปันผล              อ่ืนๆ: 
ลักษณะการลงทุน  ระยะยาว             ระยะกลาง             ระยะสั้น 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้  ระดบัต่ำ              ระดบักลาง            ระดบัสงู      
ประสบการณ์ในการลงทุน  ไม่เคยลงทุน        เคยลงทุนมาแล้ว:             ป ี      
แหล่งท่ีมาของเงินในประเทศไทย ท่ีนำมาลงทุน*:    ธุรกิจส่วนตัว   เงินเดือน/ค่าจ้าง   เงินปันผล/ดอกเบี้ย    เงินออม    มรดก    กู้ยืม    อ่ืนๆ ระบุ: 
แหล่งทีม่าของเงินจากตา่งประเทศ ที่นำมาลงทุน (ถ้าม)ี ระบุ: ประเทศ: 
บริษัทหลักทรัพย์อ่ืนที่เปิดบัญชีในปัจจุบัน ชื่อ: ประเภทบัญชี: วงเงิน: 

ชื่อ: ประเภทบัญชี: วงเงิน: 
ตลาดหลักทรัพย์อ่ืนที่เคยลงทุน ระบ:ุ ประเทศ: 
ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธ์ิมูลค่ารวม(ประมาณ)                                  บาท เงินฝากธนาคารมูลค่ารวม(ประมาณ)                                                           บาท 

หลักทรัพย์ (หุ้น) มูลค่ารวม(ประมาณ)                                                        บาท พันธบัตร/กองทุน/หุ้นกู้/หน่วยลงทุนมูลค่ารวม(ประมาณ)                          บาท 
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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

5. แบบแสดงตนทั่วไป และข้อมูลประวัติที่เกี่ยวขอ้ง 
 

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน*  ไมม่ี                   มี                  
1. ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขที่: 
ความสัมพันธ์: อาชีพ: ตำแหนง่การเมือง     ไม่ม ี         มี ระบุ: 
2. ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขที่: 
ความสัมพันธ์: อาชีพ: ตำแหนง่การเมือง     ไม่ม ี         มี ระบุ: 

การกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา* 

สำหรับบุคคลธรรมดา             ไม่เคยกระทำผดิ   เคยกระทำผิด ระบ:ุ                         
สำหรับนิตบิุคคล                    ไม่เคยกระทำผดิ    เคยกระทำผิด ระบ:ุ                                                                    
สำหรับกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จดัการ ของนิตบิุคคล        ไม่เคยกระทำผิด   เคยกระทำผดิ โปรดระบุชื่อ-นามสกุล/ความผดิ ด้านล่าง                                                                 
1                                                         2  

บุคคลท่ีได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรม

ในทอดสุดท้าย* 

 ตนเอง             บุคคลอ่ืน 
ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขที่: 
ความสัมพันธ์: อาชีพ: ตำแหนง่การเมือง       ไม่มี     มี ระบุ: 

บุคคลท่ีมอีำนาจควบคุมการทำธรุกรรม 

ในทอดสุดท้าย* 

 ตนเอง             บุคคลอ่ืน 
ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขที่: 
ความสัมพันธ์: อาชีพ: ตำแหนง่การเมือง      ไมม่ี      มี ระบุ:       

ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  ตนเอง             บุคคลอ่ืน 
ชื่อ: ประเภทบัตร: เลขที่: 
ความสัมพันธ์: อาชีพ: ตำแหนง่การเมือง      ไมม่ี      มี ระบุ:       

การเปล่ียนชื่อ / นามสกุล คร้ังสดุท้าย(ถ้ามี)  ไมม่ี   มี พ.ศ. :                                ชื่อ: นามสกุล: 
 

6. บัญชีธนาคารเพื่อการจัดการกองทุน 
 

        ชื่อธนาคาร: 
 

สาขา: 

        เลขที่บญัชี: 
 

ประเภทบัญชี: 

        ชื่อบญัชี:                          
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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

7. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 

การทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงฉบับนี้ เพ่ือให้ลูกค้าทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง การที่ลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริงย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่
ลูกค้าจะได้รับจากบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากลูกค้าตอบแบบการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนที่คิดว่าเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดและตอบคำถามให้ครบถ้วน 
 ชือ่บุคคลธรรมดา:  ชือ่นิติบคุคล: 

ชื่อผู้ตอบแบบประเมิน: ความสัมพันธ์: 
ลูกคา้นิติบคุคลรายใหญ่ สามารถแจ้งไม่ประสงค์ ตอบแบบประเมนิ 
ความเหมาะสมในการลงทุนได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังน้ี 

 มสี่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสดุ ตัง้แต ่100 ล้านบาท ข้ึนไป 
 มเีงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต ่20 ล้านบาท ข้ึนไป 

คำถาม คะแนน 
1. ปัจจบุันทา่นอายุ         มากกว่า 55 ป ี     45-55 ปี        35-44 ปี      น้อยกว่า 35 ป ี  
2. ปัจจบุันทา่นมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ค่าใช้จา่ยส่วนตวั ค่าเล้ียงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด 
  มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด                                   มากกว่าร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด 
  ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทัง้หมด             น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดท้ั้งหมด 

    

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 
  มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน                                                 มีทรัพย์สินเทา่กับหนี้สิน      
  มีทรัพย์สินมากกว่าหนีส้ิน                                                  มีความมั่นใจว่ามเีงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวติหลังเกษียณอายุแล้ว 

 

4. ท่านเคยมปีระสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใด ดังต่อไปนี้  
    (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หากทา่นตอบหลายข้อใหเ้ลือกข้อที่คะแนนสูงสุดเป็นเกณฑ์สำหรับการคิดคะแนน) 
 เงินฝากธนาคาร                                                                     พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบตัรรัฐบาล 
 หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้                                         หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อ่ืนทีม่ีความเสี่ยงสงู 

 

5. ระยะเวลาทีท่่านคาดว่าจะไมม่ีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี        ไม่เกิน 1 ปี         1 ถึง 3 ป ี         3 ถึง 5 ป ี       มากกว่า 5 ป ี  
6. วตัถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ  
  เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสมำ่เสมอแต่ตำ่ได้                           เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สมำ่เสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินต้นไดบ้้าง 
  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนทีสู่งข้ึน แต่อาจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินต้นได้มากข้ึน     เน้นผลตอบแทนสูงสดุในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 

 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนทีอ่าจเกิดข้ึนด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด  
  กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย      
  กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%                                             
  กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอ่าจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%                                                                                                                                                               
  กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอ่าจมีผลขาดทุน ได้ถึง 15%                                                                                                        

               
                                                                                

 

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสงูด้วยเช่นกัน ทา่นจะรู้สึกอย่างไร  
  กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน                      ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจไดบ้้าง 
  เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง                         ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรั้บสูงข้ึน 

 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล หรือ รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสดัส่วนเท่าใด  
  5% หรือน้อยกว่า        มากกว่า 5%-10%        มากกว่า 10%-20%        มากกว่า 20% ข้ึนไป 

 

10.  หากปทีี่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนีท้่านพบว่ามูลค่าเงนิลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร 
  ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิง้                           กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางสว่นไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 
  อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา          ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจวา่ต้องลงทุนระยะยาว และจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดมิเพ่ือเฉล่ียต้นทุน 

 

เกณฑ์การคิดคะแนน         ตอบ = 1 คะแนน      ตอบ  = 2 คะแนน      ตอบ  = 3 คะแนน      ตอบ  = 4 คะแนน 
ผลประเมินของลกูค้าอยู่ในระดับคะแนน  
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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

คำถามข้อ 11-12 เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการให้คำแนะนำใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น และการลงทุนต่างประเทศ (ไม่รวมเป็นคะแนน) 
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด  
      และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด     
   ไม่ได้               ไดบ้้าง                ได ้
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพียงใด 
   ไม่ได้             ได้บ้าง                 ได้ 

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

1. ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือประกอบการจัดทำแบบประเมินฯ ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ทำแบบสอบถามนี้เพ่ือประโยชน์ในการรับทราบความเสี่ยงใน
การลงทุนที่รับได้ของตนเอง 

2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเทา่นั้น ทั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมนิความเสีย่งในการลงทนุของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมนิระดับความเสี่ยงในการลงทนุของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการ
ประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแล้ว 

4. ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผู้ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุน
แก่ท่านได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญ าซื้อขายล่วงหน้า ตราสารหรือการ
ลงทุนประเภทอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษัท (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านั้น 

5. การลงทุนข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเองซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมินน้ี รวมทั้งลูกค้า
ยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดำเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมิน อาจไม่แน่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

6. บริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าที่ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการลงทุนของลูกค้า 
7. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินฯ ของลูกค้า ผลการประเมินและข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 
 
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องมีไว้เพ่ือบริการเฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น คำเตือนและข้อมูลที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น ลูกค้ามีความเข้าใจ
และรับทราบตามคำเตือนรวมทั้งข้อตกลงที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

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

(.........................................................................................................................)  
ผู้แนะนำการลงทุน 

 
สาขา/ ทีม......................................................................................................... ........... 

 
วันท่ีลูกค้าตอบแบบประเมิน.......................................................................................  
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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับ ประเภทผู้ลงทุน ตราสารท่ีสามารถลงทุน 
น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ำ ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเพียงเล็กน้อย / หน่วยลงทุนทีม่ีระดบัความเสี่ยง 1 

15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตำ่ ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางส่วน / หน่วยลงทุนทีม่ีระดบัความเสี่ยง 1-4 
22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางส่วน-ปานกลาง / หน่วยลงทุนที่มีระดบัความเสี่ยง 1-5 
30-36 4 เสี่ยงสูง ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสีย่ง 1-7 

37 ข้ึนไป 5 เสี่ยงสูงมาก ตราสารหนี้ / ตราสารทุนค่อนข้างมาก / หน่วยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-8 

ตัวอย่างคำแนะนำเรือ่งการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและ 
ตราสารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครฐั 
ท่ีมีอายมุากกว่า 1 ปี 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารทุน การลงทุนทางเลอืก 

เสี่ยงต่ำ >60% <20% <10% <5% 

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู <10% <60% <30% <10% 

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงต่ำ 1 
กองทุนรวมตลาด
เงินที่ลงทุนเฉพาะ

ในประเทศ 

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระ
คืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะ
ใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน 

เสี่ยงปาน
กลาง 

ค่อนข้างต่ำ 

2 
กองทุนรวมตลาด

เงิน 

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสาร
หนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น รวมทั้งมี  
portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน 

3 
กองทุนรวม 

พันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 
กองทุนรวม 
ตราสารหนี ้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 

เสี่ยงปาน
กลาง 

ค่อนข้างสูง 
5 กองทุนรวมผสม 

มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ 

เสี่ยงสูง 

6 
กองทุนรวม 
ตราสารทุน 

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 

7 
กองทุนรวมหมวด 

อุตสาหกรรม 

มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เสี่ยงสูงมาก 8* 
กองทุนทีม่ีการ

ลงทุนในทรัพย์สิน
ทางเลือก 

มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น REITs / 
Infrastructure fund / property fund / commodity / gold fund / oil fund / derivatives ที่ไม่ใช่เพ่ือ hedging ซึ่งรวมถึงตรา
สารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

 * รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
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แบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

8. คำรับรองข้อมูล และ ลายมือชื่อของลูกค้า 
 
         

1. ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับแบบคำขอเปิดบัญชี และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชี
กองทุนส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาเอกสารดังกล่าว (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบการสแกนข้อมูล ห รือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ข้าพเจ้าตกลงให้ถือว่า
เอกสารดังกล่าวมีผลบังคับตามกฎหมายและใช้ผูกพันข้าพเจ้าได้เสมือนกับต้นฉบับเอกสาร 

2. ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองกับบริษัทว่า ข้อมูลใดๆ ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุหรือแจ้งไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคล และ / หรือ การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย์ฉบับนี้ 
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและได้รับคำชี้แจงจากผู้จัดการกองทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน เป็นอย่างดีแล้ว ขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวตามที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัท
จัดการเป็นความจริงทุกประการ หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่กำหนดทันที 

3. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและรับทราบเก่ียวกับกฎหมาย กฏระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานควบคุมกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และยินดีที่จะปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

4. ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการในการรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศหรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนส่วนบุคคลทั้งหมดทีข้่าพเจ้า
มีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ การให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน
ให้แก่ข้าพเจ้า การดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ กล่าวคือ (1) ผู้ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการ (2) หน่วยงานหรือองค์กร
ใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (3) บุคคลอ่ืนตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

5. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ส่งหนังสือไปยังที่อยู่ในการติดต่อของข้าพเจ้า เพ่ือให้ยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวและข้าพเจ้าไม่ตอบสนองหรือแจ้งการเปล่ียนแปลงใด ๆ ภายใน
ระยะเวลาอันสมควรตามที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการมีอำนาจในการใช้ข้อมูลเดิมในปัจจุบันเพ่ือเป็นข้อมูลล่าสุดของข้าพเจ้า 

6.    บรรดาเอกสารที่เก่ียวข้องกับแบบคำขอเปิดบัญชี สำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล กล่าวคือ นโยบายการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน รายการทรัพย์สินเริ่มแรก หลักเกณฑ์การ
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลดำเนินงานของกองทุน รวมถึงเอกสารที่เก่ียวข้องซึ่งได้จัดทำพร้อมกับแบบคำขอเปิดบญัชฯี หรือจะได้จัดทำข้ึนต่อไปในอนาคต ลูกค้าและ
บริษัทจัดการให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอเปิดบัญชีฯ ด้วย 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความทั้งหมดตามแบบคำขอเปิดบญัชีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลฉบับนี้และเอกสารที่เก่ียวข้องโดยละเอียดแล้ว ตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขดังที่กล่าวมาแล้วทุกประการ 
 

ลายมือชือ่ลูกคา้          
                                                                                                                                            
 

ลงชื่อ....................................................................................................................... ...........................................ลกูคา้ 
 

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

*ลูกค้าตกลงให้ใช้ลายมือช่ือดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างลายมือช่ือสำหรับการทำธุรกรรมกับบริษัท* 
 

ตราประทับของนิติบุคคล 
 
 
 

สำหรับ บริษัทหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จำกัด 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และ ลูกคา้ลงลายมอืชือ่ตอ่หน้าข้าพเจ้าจริง 

 
 
 

                                                         ลงชื่อ......................................................................................... ผู้แนะนำการลงทุน  
 

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

                                                          รหัสพนักงาน......................ฝ่าย................................................. 
 

                                                          วันท่ี............................................................................................  
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 

 

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา เลขที่บัญช:ี 

ชื่อผู้ขอเปิดบัญชี: สัญชาติ (ระบุทุกสัญชาต)ิ: 
บัตรประชาชนเลขที่:  หนังสือเดินทาง เลขที่:  
ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า บุคคลอเมริกัน   

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อหน่ึงข้อใด โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และส้ินสุดคำถาม 
1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา 

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหน่ึงในน้ันคือเป็นพลเมืองอเมริกัน 
โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
 โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่าน

จะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มน้ี 

3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
 ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหาก

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังน้ี 
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

คำถามเพ่ิมเติม หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ 

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน อย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว  ใช่                 ไม่ใช่ 
2 ท่านมีคำส่ังทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB* ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่   ใช่                 ไม่ใช่ 
3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือช่ือแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ของ CGS-CIMB  
 ใช่                 ไม่ใช่ 

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้ในสหรัฐอเมริกา หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ CGS-CIMB แต่เพียงที่อยู่เดียว ซ่ึงเป็นที่อยู่
สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่   

 ใช่                 ไม่ใช่ 

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ CGS-CIMB หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 

 ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  
2.  ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN  เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-

CIMB* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 
3.  ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์ม

นี้ไม่ถูกต้อง  
4.  ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจ

เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร      
*“กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB” ให้หมายความรวมถึง สมาชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมาชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd) 

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี 
ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในการดำเนินการดังต่อไปนี้   
1.  เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทจัดการภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ช่ือลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามหลักเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) 
จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB 
ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB  หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 
IRS ด้วย  

2.  หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของ
กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 

3.  หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้าม
การรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิ จการเงินของ CGS-CIMB 
เห็นสมควร  

หนังสือฉบับนี้มอบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS-CIMB) ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูล การหักบัญชีและการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
                                                                                

 ให้ไว้ ณ วันท่ี.....................................................                                              
 

ลงช่ือ........................................................................................................................................ลูกค้า  
                                                                  
                                                                                                                  (............................................................................................................................ ...........)     
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 

 

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล เลขที่บัญช:ี 

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล ผู้ขอเปดิบัญชี: 
สำหรับสถาบนัการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ  FATCA ที่ม ีGIIN 
หมายเลข GIIN: 

ประเทศที่จดทะเบียน : 
เลขทะเบียนนิตบิุคคล : 
เลขประจำตัวผูเ้สียภาษีของประเทศไทย: 

กรณีลูกค้าเป็นนิตบิุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) 
ชื่อนิติบุคคลที่สนบัสนุน: 
หมายเลข GIIN นิตบิุคคลที่สนับสนุน: 

เลขประจำตัวผูเ้สียภาษีในประเทศอ่ืน (โปรดระบทุุกประเทศ ถ้ามี) 
หมายเลข:                                                            ประเทศ: 
หมายเลข:                                                            ประเทศ: 
หมายเลข:                                                            ประเทศ: 

ส่วนที่ 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี นิติบุคคลอเมริกัน 

โปรดเลือกทำเคร่ืองหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี   
หากท่านตอบว่า “ใช่” โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และส้ินสุดคำถาม หากท่านตอบ "ไม่ใช่" โปรดกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป 
1 ท่านเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน 

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และส้ินสุดคำถาม 
2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่  ใช่                 ไม่ใช่ 
3 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีสินทรัพย์ที่สามารถนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ต้ังแต่      

ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่าสุด 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1–3.2  
       3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือธนาคารกลาง เป็นต้น             
       3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ 
           นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดต้ังไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น       

 ใช่                 ไม่ใช่ 

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN-E เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ 
CGS-CIMB* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

3.  ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง 

4.  ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลย
พินิจเพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร  

*“กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB” ให้หมายความรวมถึง สมาชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมาชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB 
Group Sdn Bhd) 

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี 
ลูกค้าตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในการดำเนินการดังต่อไปนี้  
1.  เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร

ของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ช่ือลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามหลักเกณฑ์เร่ือง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงิน
หรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีจำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB  ตลอดจน
จำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB  หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย 

2.  หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของ
กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว      

3.  หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุเป็น Non-Participating FFI กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร 

หนังสือฉบับน้ีมอบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS-CIMB) ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับน้ีซ่ึงรวมถึงตกลง
ยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชีและการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการน้ี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 

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

                                                                                               

ลงช่ือ....................................................................................................................... .................................................................ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี  
                                                                     

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

สัญญาเลขที่....................................      วันที่  ……………………………………………………………….. 
สัญญาน้ีทำข้ึนที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่าง  
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “บริษัทจัดการ” ฝ่ายหน่ึง กับ  
 

……………………………………………………………………………………………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหน่ึง 
โดยที่บริษัทจัดการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และลูกค้ามี
ความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทจัดการเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจัดการตกลงรับทำหน้าที่ดังกล่าวให้กับลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุ
ในสัญญาน้ี ดังน้ัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปน้ี 
 

1. คำนิยาม 
เว้นแต่บริบทของสัญญาน้ีกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน คำนิยามต่างๆ ให้มีความหมายดังน้ี 

(1) “กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือแก้ไข
เปล่ียนแปลง 

(2) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) และ/หรือ ตลาดตราสารหน้ี (BEX) และ/
หรือ ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหน้ีไทย (Thai BMA) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า 
และ/หรือ แหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(3) “ก.ล.ต.” หมายความถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย 

(4) “ประกาศ” หมายความถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ
ประกาศต่างๆ ของ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องกับกองทุนส่วนบุคคล และให้หมายความรวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หนังสือ คำชี้แจง 
เอกสาร เว็บไซต์ (website) อีเมล ที่ออกโดยบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายตราสารหน้ีไทย 
หน่วยงานราชการ 

(5) “กองทุน” หมายถึง กองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าตามสัญญาน้ี 
(6) “รายการทรัพย์สินเริ่มแรก” หมายถึง รายการหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินซึ่งลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการตามสัญญาน้ี 
(7) “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ตราสารหน้ี ตราสารอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดซึ่งซื้อขายได้ตามกฎหมาย 
(8) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความถึง หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ 
(9) “เครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่นำมาใช้คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 
(10) “วันทำการ” หมายถึง วันและเวลาทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือตามที่ ก.ล.ต. ประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัท

จัดการ 
(11) “ดอกเบี้ย” หมายถึง จำนวนเงินซึ่งบริษัทมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกค้าต้องชำระ หรือผลตอบแทนซึ่งบริษัทตกลงจ่ายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยและคำนวณอัตราดอกเบี้ยด้วยการประกาศ ทั้งน้ี บริษัทมีสิทธิเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
สำหรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาน้ีบริษัทมีสิทธิเรียกจากลูกค้าในอัตราสูงสุดร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี 

(12) “หน่วยงานราชการ” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ศาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานกำกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการอื่นใด 

 

2. การแต่งตั้งและการส่งมอบรายการทรัพยส์ินเร่ิมแรก 
ลูกค้าตกลงแต่งตั้งให้บริษัทจัดการเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าและบริษัทจัดการตกลงรับทำหน้าที่ดังกล่าว โดยนำรายการทรัพย์สินเริ่มแรกของลูกค้าไป
จัดการลงทุนในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยมีนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาน้ี และให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
ลูกค้าตกลงจะส่งมอบรายการทรัพย์สินเริ่มแรก ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาน้ีให้แก่บริษัทจัดการภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่วันที่ทำสัญญาน้ีและให้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาน้ีด้วย  
ทั้งน้ี บริษัทจัดการตกลงจะนำรายการทรัพย์สินเริ่มแรกไปดำเนินการจัดการลงทุนให้กับลูกค้าตามนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาน้ี 
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3. สิทธิและหน้าทีข่องบริษัทจัดการ สำหรับรับจัดการกองทุนภายใต้สัญญาน้ี 
บริษัทจัดการตกลงจัดการกองทุนของลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

3.1   บริษัทจัดการตกลงเสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาตามความประสงค์ของลูกค้าพร้อมกับเอกสารข้อมูลลูกค้า ได้แก่ ประวัติลูกค้า 
มูลค่าการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน รวมถึงภาวะของตลาดทุนและตลาดเงินในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการจะลงทุน เพื่อกำหนดเป็น
นโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนให้กับลูกค้า ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดทำนโยบายการลงทุนดังกล่าวตามข้อมูลของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัทจัดการ
เท่าน้ัน 

3.2 บริษัทจัดการตกลงดำเนินการ และลูกค้าตกลงมอบอำนาจและ/หรือมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังน้ี 
(1) ซื้อ และ/หรือ ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดซึ่งมีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อ และ/หรือ ขายหุ้นกู้ และ/หรือ พันธบัตรของบริษัทและ

รัฐบาล แล้วแต่กรณี ซื้อ และ/หรือ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการ ลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใดทุกประเภท ทั้ง ใน
ประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือเข้าผูกพันตามสัญญาต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต. ตลอดจนการขายหรือ
การเปล่ียนสภาพหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสดหรือเงินฝากในนามของลูกค้า 

(2) ดำเนินการรับมอบ และ/หรือ ส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของกองทุนตามสัญญาน้ี 
(3) ดำเนินการในนามของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิใดๆ ที่เก่ียวกับหลักทรัพย์ รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่ มทุน และสิทธิ

ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับหลักทรัพย์ที่มีอยู่ ในบัญชีการลงทุนของกองทุน (Portfolio) โดยบริษัทจัดการจะเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ตามที่กองทุนไปลงทุนไว้ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าตามที่เห็นสมควร และแจ้งแนวทางการ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยวิธีการที่เหมาะสม และการแจ้งดังกล่าวอาจทำเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้ตามที่บริษัทจัดการ
จะเห็นสมควร 

(4) รับเงินปันผล และ/หรือ รับสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ 
(5) จองซ้ือหุ้น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดซึ่งเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (right issue) และ/หรือ แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ 

ต่อประชาชน (public offering)  ในนามของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของ
บริษัทจัดการจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

(6) แต่งตั้งให้บุคคลตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการกองทุน
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

(7) จัดให้มีตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ รวมทั้งเปล่ียนแปลงตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย์และทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี ให้บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั้งบริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวข้อง
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย และ/หรือ ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินใน
ต่างประเทศได้ 

(8) ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ลูกค้าตกลงมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นตัวแทนหรือ
ผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า ในการออกคำสั่งแก่ผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบริหารและจัดการกองทุน หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

(9) ดำเนินการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใด และ/หรือ ตั๋วเงิน และ/หรือ การลงทุนในรูปแบบอ่ืนใดตามคำสั่งของลูกค้า 
(10)  ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า 
(11) จดัให้มีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของกองทุนตามที่ลูกค้าร้องขอ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องจัดทำงบการเงินของกองทุน รวมทั้งจัดให้มี

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวโดยผู้สอบบัญชีตามประกาศ ก.ล.ต. บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะแต่งตั้ง และ/หรือ เปล่ียนแปลง
ผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ในการตรวจสอบบัญชีของกองทุนตามที่ลูกค้า
ร้องขอดังกล่าวลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทจัดการต้องจัดทำงบการเงินของกองทุนโดยผู้สอบบัญชีภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามประกาศ ก.ล.ต. 

(12) ดำเนินการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท และ/หรือ แลกเปล่ียนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

3.3  บริษัทจัดการจะจัดทำและปรับปรุงรายการลงทุนของกองทุน (Portfolio) รวมตลอดทั้งเก็บบันทึกของการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การลงทุนในตั๋วเงิน 
และ/หรือ การฝากเงินในรายการลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้องของลูกค้า 

3.4 บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unquoted Investment) ในนามของลูกค้า เว้นแต่หลักทรัพย์น้ันอยู่ในข้ันตอน
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) หรือหลักทรัพย์น้ันออกโดยบริษัทที่มีแผนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศ 
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3.5  บริษัทจัดการตกลงแจ้งรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนให้กับลูกค้าทราบทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ หรืออื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนดให้มีขึ้นในอนาคต และลูกค้าตกลงขอใช้บริการดังกล่าวกับบริษัทจัดการ  

3.6 จัดทำข้อมูลอ่ืนใดเก่ียวกับผลการดำเนินงานของกองทุนตามที่ลูกค้าร้องขอโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามประกาศ ก.ล.ต. 

 

4. อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย  
ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับภาษีอากรของลูกค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการ โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการมีสิทธิหักเงิน และ/หรือ 
นำทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีของลูกค้าหรือกองทุนมาชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับภาษีอาก รของลูกค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการจัดการ
กองทุนของลูกค้าได้โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หน่ึง) วันทำการ ก่อนวันที่หักเงิน และ/หรือ นำทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ของลูกค้า 
และ/หรือ กองทุน ไปชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการเบ้ืองต้น  บริษัทจัดการจะกำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้นเป็นรายวัน จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการแต่ละวัน และสรุปยอด ณ 
วันสิ้นเดือน เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้นในวันทำการที่ 3 (สาม) ของเดือนถัดไป 

4.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะกำหนดไว้ในนโยบาย
การลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่มปีละครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี หลังจากหักค่าธรรมเนียมจัดการและ
ค่าใช้จ่ายทุกชนิด โดยนำมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเฉพาะในส่วนที่สูงกว่าเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ( High Watermark) มา
คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่ืนใดและค่าใช้จ่ายต่างๆ) แล้วจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ใหม่สำหรับใช้ในครั้งถัดไป หาก
ในรอบการคำนวณใดๆ ก็ตาม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิมีมูลค่าต่ำกว่าเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ให้ถือเอาเครื่องหมาย
ระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) เดิมที่สูงกว่าสำหรับใช้ในรอบถัดไป บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 
ภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันสิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี โดยการกำหนดเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ใน
แต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) สำหรับปีแรก  (นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาน้ีจนถึงวันที่  31 ธันวาคม ของปีที่ทำสัญญา) เครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High 

Watermark) จะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของรายการทรัพย์สินเริ่มแรก 
(2) สำหรับปีต่อๆไป (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี) เครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) จะ

เท่ากับเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) ของปีที่ผ่านมาหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มที่
เกิดข้ึนตามสัญญาน้ี 

(3) กรณีที่มีการลดขนาดของกองทุน จะไม่มีผลกับเครื่องหมายระดับสูงสุดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (High Watermark) 
(4) กรณีที่มีการเพิ่มขนาดของกองทุน เงินลงทุนจะมี High Watermark เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV/UNIT) ของวันที่มีการเพิ่มขนาดของ

กองทุน โดยจะคำนวณหน่วยลงทุนเพิ่มตามสูตรคำนวณดังน้ี 
 (4.1) คำนวณจำนวนหน่วย (Unit) ใหม่ ดังน้ี 
   จำนวนหน่วยลงทุนส่วนเพิ่ม เท่ากับ เงินลงทุนใหม่ หาร มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของวันที่ทำการเพิ่มขนาดกองทุน (NAV/Unit) 
ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม ตามที่บริษัทประกาศกำหนดให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย  ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น โดยบริษัทจัดการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น
และค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม โดยลูกค้าจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการทั้งสองส่วนดังกล่าวของบริษัทจัดการไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บริษัทจัดการจะกำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) 
4.4  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทจดัการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของกองทุน ตามที่จ่ายจริง 
4.5 ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน 
4.6 ค่าภาษีอากรของลูกค้าซึ่งรวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ต่างๆ ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ที่เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และ/หรือ 

การลงทุน และ/หรือ การจัดการกองทุน รวมทั้งลูกค้าจะต้องชำระเงินอ่ืนใดที่เก่ียวกับกองทุนของลูกค้าซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย 
4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เกิดข้ึนจริง เช่น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา การผิดนัดชำระราคา เป็นต้น 
4.8 ค่าจัดทำและจัดพิมพ์รายงาน บัญชี หนังสือบอกกล่าว ประกาศ เอกสารใดๆ ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ บริษัทจัดการกำหนดหรือตามที่ลูกค้าร้องขอ 
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4.9 ในกรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาหรือมีการลดขนาดของกองทุนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ทำสัญญาน้ี (สำหรับปีแรก) หรือก่อนครบกำหนดระยะเวลา 1 
(หน่ึง) ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม ของแต่ละปี (สำหรับปีถัดไป) แล้วแต่กรณี ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนของระยะเวลา (Prorate) ที่บริษัท
จัดการได้ทำการจัดการลงทุนให้ลูกค้า รวมถึงต้องชำระภาษีอากรของลูกค้า โดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่มีการเลิกสัญญา หรือ ณ วันที่มีการ
ลดขนาดของกองทุน แล้วแต่กรณี 

4.10 ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในกรณีลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทจัดการจัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุน ตามที่จ่ายจริง 
4.11 ค่าอากรแสตมป์ ค่าเช็ค ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ค่านายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.12 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อชำระหน้ีใด ๆ ของกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับชำระ

หน้ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารหน้ี ที่เกิดข้ึนจากสำนักงานกฏหมาย ศาล และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายใน และ/หรือ ภายนอกประเทศไทย เช่น ค่าปรึกษากฏหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าสืบทรัพย์ และ/หรือ บังคับคดี ค่าใ ช้จ่ายใน
ด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี หรือดำเนินการใดๆ อันเน่ืองมาจาก
บริษัทจัดการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ทั้งน้ี ไม่ว่าจะกรณีที่บริษัทจัดการถูกเรียกร้อง และ/หรือ ฟ้องร้องดำเนินคดี หรือบริษัทจัดการมีค วามจำเป็นต้องเข้าเป็น
คู่ความร่วมกับลูกค้าในศาล หรือทางกฎหมาย 

4.13 ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันจำเป็นและเก่ียวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาน้ีไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบในภายหลัง 

ทั้งน้ี  ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการมีสิทธิดำเนินการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในส่วนของ
บริษัทจัดการ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยบริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ  
 

5. สิทธิหน้าที่ของลูกค้า 
ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการรับจัดการกองทุนของบริษัทจัดการน้ัน ลูกค้ามีสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าดังต่อไปน้ี 

5.1 สิทธิของลูกค้า 
(1) ลูกค้ามีสิทธิแจ้งบอกเลิกสัญญาน้ีภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาน้ี โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องชดใช้

ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่บริษัทจัดการเน่ืองจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ในกรณีบริษัทจัดการได้ดำเนินการลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการจะคืนรายการ
ทรัพย์สินเริ่มแรก (เงินลงทุน) เท่าที่เหลืออยู่ให้แก่ลูกค้า และลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบภาระหน้ีหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดข้ึนทั้งก่อนหรือหลังจากที่
ลูกค้ามีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา  

(2) ลูกค้ามีสิทธิขอแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน โดยลูกค้าจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ตามแบบที่บริษัทจัดการกำหนด การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุนของ
กองทุนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทจัดการได้ตกลงยืนยันการแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่าวกับลูกค้าแล้ว  

(3) ลูกค้ามีสิทธิเพิ่มหรือลดขนาดของกองทุนได้โดยลูกค้าต้องมีหนังสือแจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายในกำหนดเวลาดังต่อไปน้ี 
(3.1) ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเพิ่มขนาดของกองทุน 
(3.2) ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันทำการในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะลดขนาดของกองทุน 
ในกรณีที่ลูกค้าขอลดขนาดของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบเงิน ส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สินคืนให้แก่ลูกค้าตามที่
เห็นสมควร ในกรณีปรากฎว่าหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวมีข้อจำกัดการโอน หรือบริษัทจัดการไม่สามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะระงับหรือปฏิเสธการขอลดขนาดของกองทุนได้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่
บริษัทจัดการได้รับหนังสือแสดงเจตนาขอลดขนาดของกองทุนของลูกค้า 

(4) ลูกค้าจะได้รับรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับกองทุนผ่านทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์หรืออื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนดให้มีขึ้นในอนาคต ซึ่งลูกค้าตกลงขอใช้บริการดังกล่าวกับบริษัทจัดการ  

(5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนของลูกค้าลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
ตามที่แสดงในรายงานแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมกับรายงานประจำเดือน 

(6) ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทจัดการตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่กำกับ
ดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ 

(7) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการมีอำนาจที่จะทำสัญญาเก่ียวกับการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ จัดทำข้อตกลงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องแทนลูกค้าได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และให้ถือว่าลูกค้าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ี 
โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากลูกค้า 
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5.2  หน้าที่ของลูกค้า 
(1) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนให้แก่บริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในสัญญาน้ี และในกรณีที่ลูกค้ายัง

ค้างชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการมีสิทธิดำเนินการใดๆ เพื่อนำหลักทรัพย์ และ /หรือ ทรัพย์สินของ
กองทุนหรือลูกค้ามาชำระหน้ีที่ค้างอยู่กับบริษัทจัดการก่อนการส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่เหลืออยู่คืนให้แก่ลูกค้า 

(2)  ลูกค้ามีหน้าที่ต้องจัดทำและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งน้ี รายละเอียดข้อมูลที่ต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดกำหนดไว้ 

(3) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ การจัดทำและเปิดเผยรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามประกาศที่เก่ียวข้อง 

(4) ลูกค้ามีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่บริษัทจัดการในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการตามสัญญาน้ี  
5.3 คำรับรองของลูกค้า 

(1) ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าได้รับทราบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุน ตลอดจนมาตรฐานหรือธรรมเนียมการปฏิบัติในการจัดการกองทุน และ
ลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานหรือธรรมเนียมการปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่จะมีข้ึนในภาย
หน้าด้วย 

(2) ลูกค้ารับรองว่าบริษัทจัดการมีหน้าที่ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามสัญญาน้ีเท่าน้ัน โดยบริษัทจัดการไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้าน
กฎหมายหรือภาษีอากรให้แก่ลูกค้า นอกจากน้ีลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีตามกฎหมายต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องโดยตรง 

(3) ลูกค้ารับรองว่าลูกค้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลูกค้าส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการเพื่อการจัดการกองทุนตามสัญญาฉบับน้ีโดยชอบด้วยตามกฎห มาย 
รวมทั้งรับรองว่าทรัพย์สินดังกล่าวปราศจากข้อโต้แย้งหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน
ใดเพื่อนำมาจัดการกองทุนแต่ประการใด 

(4)   ลูกค้ารับรองว่าบริษัทจัดการได้จัดทำและจัดส่งข้อมูลที่เก่ียวกับบริษัทจัดการ ข้อมูลที่เก่ียวกับกองทุนส่วนบุคคลที่เสนอให้ลูกค้าพิจารณาและข้อมูล
เก่ียวกับสิทธิของลูกค้า ให้แก่ลูกค้าล่วงหน้าก่อนวันที่ทำสัญญาน้ีแล้ว 

(5) ลูกค้าขอรับรองว่า ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามสัญญาน้ี บริษัทจัดการจะใช้วิธีคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล. ต. 
ประกาศกำหนด ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการใช้ตามข้อมูลล่าสุดที่ประกาศหรือได้รับจากสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่
คำนวณมูลค่าดังกล่าว  

 ในการใช้อัตราแลกเปล่ียนเพื่อคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว ให้บริษัทจัดการพิจารณาใช้อัตราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดย
ธนาคารพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการในการคำนวณมูลค่ายุติธรรม 
ในกรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปล่ียนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้ทันที โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ลูกค้าทราบ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิ น
สุทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือในกรณีที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจากที่กล่ าวไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการสามารถกำหนดมูลค่าทรัพย์สินตามราคาที่เป็นธรรมได้ 
ทั้งน้ี ลูกค้าตกลงจะปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราอย่างเคร่งครัด 

(6) ลูกค้าขอรับรองว่านโยบายการลงทุนตามสัญญาน้ี ลูกค้ากระทำด้วยความสุจริตโดยไม่มีเจตนาที่จะหลีกเล่ียงหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายแต่ประการใด 
(7) ลูกค้ารับรองว่าจะต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้น และ/หรือ การดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/ห รือ ผู้สอบ

บัญชีในบริษัทใดๆ ดังกล่าวต่อบริษัทจัดการทันทีตามแบบที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ รวมทั้งจัดส่งข้อมูลต่ างๆ ของ
ลูกค้าตามที่บริษัทจัดการร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือ
ทันที 

(8) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าตามกฏหมาย 
(9) ในวันที่ทำสัญญาน้ี ลูกค้าตกลงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดมีอำนาจดำเนินการใดๆ เพื่อจัดก าร

กองทุนตามสัญญาน้ี รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลใดๆ เป็นผู้ดำเนินการแทนได้ โดยลูกค้าตกลงให้ถือว่าสัญ ญาฉบับน้ีเป็น
หลักฐานแห่งการมอบอำนาจด้วย  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขการมอบอำนาจ และ/หรือ จัดทำเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้องดังกล่าว ลูกค้าจะ
ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการร้องขอทุกประการ 
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 (10) ลูกค้ามีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรู้ จักลูกค้า 
(Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
การให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการ มีสิทธิปฎิเสธ และ/หรือระงับ  และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของลูกค้าได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า หากบริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของลูกค้าอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฏหมายหรือขัดแย้งต่อกฏหมายต่าง ๆ 

(11) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการมีสิทธิที่
จะขอให้ลูกค้าจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการมีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรร มของลูกค้าได้
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 

 

6. คำสั่งของลูกค้า 
6.1 เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ตามสัญญาน้ีสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ลูกค้า หรือผู้มีอำนาจทำการแทนลูกค้า (หากมี) ตกลงส่งคำสั่งด้วยวาจาทาง โทรศัพท์ หรือ

เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบสื่อโซเซียลอ่ืนใดที่จะมีข้ึนในภายหน้า
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยลูกค้าตกลงยอมรับว่า บริษัทจัดการสามารถดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวได้ทันที และให้ถือว่าค ำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่
ถูกต้องของลูกค้าซึ่งลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวในภายหลังไม่ว่าด้วยเหตุใดทั้งส้ิน 

6.2 คำสั่งของลูกค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้และสามารถปฏิบัติตามได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย รวมถึงข้อกำหนดของหลักทรัพย์และตราสารที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะรับ คำสั่งของ
ลูกค้าในวันและเวลาทำการเท่าน้ัน 

6.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบและชดใช้บรรดาความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแก่บริษัทจัดการ อันเน่ืองมาจากการที่บริษัท
จัดการปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า 

6.4 บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าน้ันอาจส่งผล ให้บริษัทจัดการ 
หรือลูกค้า ฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือคำสั่งของลูกค้าน้ันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาน้ี หรือมีผลให้บริษัทจัดการ
หรือลูกค้าผิดสัญญาที่มีต่อบุคคลภายนอก หรือ ไม่เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการใช้ดุลพินิจปฏิเสธคำสั่ง
ของลูกค้า บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นหนังสือภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต่ได้รับทราบคำสั่งของลูกค้า ทั้งน้ี บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดใน
บรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดข้ึนกับลูกค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากกรณีดังกล่าว 

 

7. การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน 
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการบันทึกบัญชี คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลดำเนินงานของกองทุนเป็นประจำทุกเดือนซึ่งเป็นไปตามหลักการตามประกาศสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายสัญญาน้ี และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
ด้วย  
ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะใช้วันที่ลูกค้าดำเนินการโอนรายการทรัพย์สินเร่ิมแรกให้แก่บริษัทจัดการเสร็จเรียบร้อยเป็นวันเร่ิมต้นคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลการ
ดำเนินงานของกองทุน และถือว่าวันเร่ิมต้นคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นวันเร่ิมต้นกองทุน 
หาก ก.ล.ต. และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ออก กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงหลักการบันทึกบัญชี การประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
และให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการแก้ไขปรับปรุงหลักการดังกล่าวโดยทันทีในวันที่มีประกาศดังกล่าวหรือในวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  
 

8. ความเสี่ยงในการลงทุน 
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างๆ มีความเสี่ยง เน่ืองจากมูลค่าและผลตอบแทนของการลงทุน สามารถผันแปรข้ึนลงตามระดับราคา
ของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือ ปัจจัย และ/หรือ สภาพแวดล้อมต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อตลาดการเงิน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้ รับทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
คืน ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน และลูกค้าเข้าใจว่า บริษัทจัดการไม่สามารถให้คำรับประกันหรือมอบหมายให้กรรมการหรือพนักงานใดๆ ของบริษัทจัดการ ให้คำ
รับประกันแทนในนามของบริษัทจัดการ เก่ียวกับเงินกองทุน และ/หรือ ผลตอบแทน และ/หรือ อัตราผลประโยชน์ที่แน่นอนที่ลูกค้าจะได้รับจากการจัดการกองทุน ลูกค้าตก
ลงยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนของลูกค้า  ผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการในอดีตมิใช่สิ่งที่รับประกันผลการดำเนินงานตามสัญญาน้ีได้  
ลูกค้าได้รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุนตามสัญญาน้ีจากบริษัทจัดการแล้ว  
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลูกค้าตกลงให้คำรับรองรับบริษัทจัดการว่า ลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการลงทุน รวมถึงผลกำไรหรือผล
ขาดทุนไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าเองหรือบุคคลอ่ืนใด เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับระหว่างลูกค้าและบริษัทจัดการเท่าน้ัน โดยลูกค้าตกลงว่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไป 
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เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนใดทราบ ทั้งเป็นการเปิดเผยส่วนตัวหรือในที่สาธารณะหรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนใดไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม หากลูกค้าฝ่าฝืนคำรับรองดังกล่าวและ
เป็นผลทำให้บริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน พนักงานของบริษัทจัดการได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทจัดการของสวงนสิทธิในการดำเนินการใดๆ เพื่อ
ปกป้องชื่อเสียงหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดข้ึนโดยทันที  
 

9. การคืนผลประโยชน์ 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดข้ึนระหว่างที่บริษัทจัดการดำเนินการบริหารกองทุนตามสัญญาน้ี หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอคืนผลประโยชน์ ที่เกิดข้ึนดังกล่าว ลูกค้า
จะต้องดำเนินการโดยใช้สิทธิขอลดขนาดของกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
 

10. ค่าเสียหาย 
ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาน้ี บริษัทจัดการไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าในการกระทำหน้าที่ของบริษัทจัดการตามคำสั่งของลูกค้าและในการกระทำหน้าที่ของ
บริษัทจัดการโดยสุจริต แต่บริษัทจัดการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนกับลูกค้าอันเกิดจากความปร ะมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจก่อให้เกิดความ
เสียหาย และการกระทำโดยเจตนาทุจริตของบริษัทจัดการ  
ในกรณีที่บริษัทจัดการอาจต้องมีความรับผิดตามสัญญาน้ีต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อ มูล หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาน้ี หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทจัดการสำหรับความเสีย หาย ความรับผิด และ
ค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดข้ึนจากการเรียกร้องหรือการดำเนินการตามกฎหมายหรือการฟ้องคดีของบุคคลภายนอกที่มีแก่บริษัทจัดการอันเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ
ให้กับลูกค้าตามสัญญาน้ี  
ในกรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหาย หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากความประมาท หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยชัดแจ้ง บริษัท ตกลงจะรับผิดชอบความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า เฉพาะส่วนที่เกิดจากความประมาทหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการอย่างเต็มจำนวน 
 

11. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา 
สัญญาน้ีมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ทำสัญญาน้ี และให้สัญญาน้ีมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 (หน่ึง) ปี โดย
อัตโนมัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ีทุกประการ เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะขอบอกเลิกสัญญาหรือเหตุอ่ืนใดที่ทำให้สัญญาฉบับน้ีจะต้องส้ินสุดลงภายใต้
ข้อกำหนดของสัญญาน้ี 
 

12. สัญญาน้ีจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปน้ี 
12.1 ลูกค้าขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5.1 (1) 
12.2 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจะต้องมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปถึงอีกฝ่ายหน่ึงเพื่อทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน  
12.3 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
12.4 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามข้อหน่ึงข้อใดของสัญญาน้ีหรือปฏิบัติผิดข้อหน่ึงข้อใดของสัญญาน้ี โดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีหนังสือแจ้งให้แก้ไข

เหตุดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้ว และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดสัญญาน้ันยังคงเพิเฉย คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงมีสิทธิมีหนังสือบอกเลิกสัญญาน้ีได้ทันที 

 

13. ผลแห่งการสิ้นสุดสัญญา 
13.1  บริษัทจัดการจะจัดส่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใดของกองทุน รวมถึงเอกสารแสดงรายการหลักทรัพย์ สมุดบันทึก และ/หรือ บัญชีเอ กสาร ของ

กองทุน ซึ่งอยู่ในการครอบครองของบริษัทจัดการให้แก่ลูกค้าภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่สัญญาน้ีสิ้นสุดลง 
13.2 บรรดาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนใดของกองทุนที่มีข้อจำกัดทางการโอน หรือบริษัทจัดการไม่สามารถส่งมอบบรรดาหลักทรัพย์ และ/หรือ 

ทรัพย์สินอ่ืนใดของกองทุนให้แก่ลูกค้าได้ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทจัดการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ได้ตามความจำเป็น รวมทั้งการจ ำหน่าย
หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยไม่ชักช้า และ
ให้ถือว่าบริษัทจัดการยังคงมีหน้าที่ในการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอ่ืนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพียงเท่าที่ไม่ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย
หรือเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้จากการถือหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินน้ัน และอาจเก็บรักษาหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ กับผู้รับฝากทรัพย์สิน 
รวมทั้งให้บริษัทจัดการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว 

13.3 การสิ้นสุดของสัญญาน้ีจะไม่กระทบต่อการเรียกร้องสิทธิ และ/หรือ การดำเนินการตามกฎหมาย (ถ้ามี) ที่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจากเหตุ
ผิดสัญญาใดๆ ตามสัญญาน้ี (ถ้ามี) ซึ่งเกิดข้ึนก่อนการสิ้นสุดของสัญญาไม่ว่าคู่สัญญาจะทราบอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 

13.4   เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระหน้ี ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่บริษัทจดัการจนครบถ้วน และยินยอมให้บริษัท
ดำเนินการบังคับขาย หรือบังคับชำระหน้ีจากทรัพย์สิน หรือหลักประกันของลูกค้าได้ทุกประเภทบัญชี 
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สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

13.5  เมื่อสัญญาน้ีสิ้นสุดลง บริษัทจัดการจะดำเนินการหักทอนบัญชีทันที หากลูกค้ามีภาระหน้ีค้างชำระยินยอมให้บริษัทจัดการนำหลักทรัพย์ ท รัพย์สิน หรือ
หลักประกันของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทจัดการ ไปหักชำระหน้ีที่ค้างชำระ (รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอื่น
ใด) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ เมื่อหักทอนบัญชีทั้งหมดแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังคงมีภาระหน้ีค้างชำระอยู่กับ
บริษัทจัดการ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชดใช้บรรดาหน้ีให้แก่บริษัทจัดการจนครบถ้วน พร้อมทั้งให้บริษัทคิดดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับ
แต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าลูกค้าจะชำระหน้ีเสร็จสิ้น 

 

14. การบอกกล่าว  
การบอกล่าวหรือการแจ้งภายใต้สัญญาน้ี หากบริษัทจะต้องทำเป็นหนังสือและส่งโดยพนักงานส่งเอกสารหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง หรือส่งไป
ตามที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าซึ่งให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ทราบโดยชอบแล้ว หากลูกค้าเปล่ียนแปลงที่อยู่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลเครือข่ายสังคมอื่นใด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันทีตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด 
 

15. ขอ้ตกลงอื่นๆ 
15.1  หากปรากฏว่าข้อความใดในสัญญาน้ี รวมทั้งบรรดาเอกสารที่เก่ียวข้องตกเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาตกลงให้

ถือว่าข้อความที่เหลืออยู่ยังคงสมบูรณ์มีผลผูกพันและใช้บังคับกับคู่สัญญาได้ต่อไป 
15.2 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุน หรือธุรกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสม ลูกค้ายินยอมปฏิ บัติตาม

เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
(1)  ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูล จัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. 

ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ เมื่อได้รับการร้องขอหรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือ  
(ก)  ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอด 
(ข)  วัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า 
(ค)  ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า 
(ง)  ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการลงทุนเพื่อบุคคลอื่นหลายราย ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้ง จัดหา และจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลตาม (ก) (ข) และ 

(ค) ของบุคคลอื่นน้ันทุกรายและทุกทอด ทั้งน้ี เฉพาะที่ลูกค้ารู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผู้ดำเนินการเช่นน้ัน  
(2) ลูกค้ายินยอมให้บริษัทจัดการงดให้บริการกับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีการลงทุน จำกัดการลงทุน และดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับการลงทุนของ

ลูกค้าได้แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ศูนย์บริการด้านหลักทรัพย์ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 
(ก)  ลงทุนของลูกค้ามี หรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย หรือทำให้ หรือน่าจะทำให้ราคาของหลักทรัพย์ไม่ตรงต่อ

สภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ข)  ลูกค้ามีพฤติกรรมการลงทุนที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ค)  ลูกค้าไม่ดำเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทำคำชี้แจงตามข้อ 15.2 (1) หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดใน

สาระสำคัญ 
15.3 ลูกค้าได้รับทราบและตกลงยินยอมผูกพันต่อบริษัทจัดการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของบริษัทจัดการ ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต . 

กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงานผู้มีอำนาจอ่ืนใดที่ประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญาน้ี และ/หรือ ในอนาคตเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามสัญญาน้ี และในกรณีที่การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศดังกล่าวอันมีผลกระทบต่อเงื่อนไ ขหรือ
ข้อตกลงใด ๆ ตามสัญญาน้ี ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทจัดการตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดหรือมี
หนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามประกาศหรือหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดั งกล่าว โดยไม่
จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน 

15.4 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาน้ีแก่บุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่ได้คว ามยินยอมเป็น
หนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

15.5 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อหน่ึงข้อใดของสัญญาน้ีจะต้องทำเป็นหนังสือและได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย 
 

16. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล 
16.1 ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาหรือธุรกรรมเก่ียวกับสัญญา ลูกค้าสามารถขอให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับบริษัทจัดการโดยอ นุญาโตตุลาการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งน้ี การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุด 
16.2 สัญญาน้ีอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย คู่สัญญาตกลงว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาน้ี ศาลยุติธรรมที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือ ศาลที่มี

เขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งน้ี บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจตามกฎหมาย 
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เอกสารเปิดเผยข้อมูลและความเส่ียงสำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

บริษัทจัดการขอแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูล การดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการ
ลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี ลูกค้าควรศึกษาและรับทราบก่อนการลงทุน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 

ข้อ 1. การดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทจัดการ 
1.1 บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้กับกรรมการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและพนักงานอ่ืนของบริษัทจัดการ 

รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย 
1.2 ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการ ของบริษัทจัดการมีสิทธิดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใดๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ หรือในนิติบุคค ลที่เป็นลูกค้าได้ โดย

บริษัทจัดการจะต้องดำเนินการจัดการกองทุน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและการทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทจัดการกับกองทุนจะต้องมีข้อกำหนด และ /หรือ 
เงื่อนไข ในทำนองเดียวกันข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขซึ่งบริษัทจัดการตกลงไว้กับบุคคลอ่ืนในเชิงธุรกิจทั่วไป อันเป็นไปตามสภาวะและเงื่อนไขของ
ตลาด หรือตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่กำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

1.3 บริษัทจัดการมีอิสระที่จะจัดการลงทุนหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอ่ืนใด และ/หรือ บริษัทอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของบริษัท
จัดการหรือบุคคลอ่ืน เพื่อซื้อขาย ถือครอง และติดต่อลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ การลงทุนในลักษณะหรือรูปแบบอ่ืนใด นอกจากกรณีที่บริ ษัทจัดการ
ดำเนินการจัดการกองทุนของลูกค้า 

1.4 บริษัทจัดการอาจจะรับผลประโยชน์ตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินเพื่อกองทุน (soft commission) จากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการแก่กองทุน โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(ก) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน และ 
(ข) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการ (ในนามของกองทุน) ใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้ รับ

ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุน 
1.6 การเข้าทำธุรกรรมใดๆ เพื่อกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้อง (“บุคคลที่เก่ียวข้อง” หมายความถึง บุคคลที่เก่ียวข้อง ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดใน

รายละเอียดเก่ียวกับการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม) ดังจะกล่าวต่อไปน้ี ซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรมซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศของ ก.ล.ต. ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้  ไม่ว่าธุรกรรม
น้ันจะกระทำข้ึนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ รวมทั้งลูกค้าขอให้คำรับรองว่า บริษัทจัดการได้อธิบายให้ลูกค้าทราบและเข้าใจถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ก่อนที่ลูกค้าจะให้ความยินยอมดังกล่าว 
(ก) การลงทุนในตราสารที่บุคคลที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกันหรือการฝากเงินไว้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(ข) การทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ  
(ค) การทำธุรกรรมกับกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
(ง) การทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์กับบุคคลที่เก่ียวข้องของบริษัทจัดการ 
(จ) การซื้อ ขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(ฉ) การทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกกรณี 
ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมการให้ความยินยอมเก่ียวกับการทำธุรกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กล่าว
มาแล้วน้ี ให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

1.7 บริษัทจัดการมีนโยบายสำหรับการใช้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการอาจใช้บริการฯ ของบริษัท
หลักทรัพย์อื่นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 

1.8 กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตามข้อ 1.1 ในกรณี (ก) หากบริษัทจัดการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิสำหรับ
การจองหุ้น IPO หรือ (ข) หากบริษัทจัดการไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายฯ และบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหุ้น IPO ให้เพียงพอกับลูกค้าทุกราย  บุคคล
ดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิสำหรับการจองหุ้น IPO หรือต้องสละสิทธสิำหรับการจองซ้ือหุ้น IPO ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

1.9 ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทจัดการที่ เว็บไซต์ www.cgs-cimb.co.th หรือรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลที่บริษัทจัดการส่งให้แก่ลูกค้า  

 

ข้อ 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ 
2.1 วงเงินลงทุนในต่างประเทศ   

ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการนำรายการทรัพย์สินเริ่มแรกในกองทุนไปจัดการลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศหรือประเทศเดียว ก็ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะต้องลงทุนไม่เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบตามสัญญาน้ี และได้รับอนุมัติจากธนาคา รแห่ง
ประเทศไทย  

http://www.cgs-cimb.co.th/
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ทั้งน้ี ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า 
(ก) บริษัทจัดการมีหน้าที่ดำเนินการขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศจาก ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศ ไทย แล้วแต่กรณี เฉพาะในส่วนที่บริษัท

จัดการรับผิดชอบตามสัญญาน้ี รวมทั้งทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรากับตัวแทนรับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

(ข) บริษัทจัดการมีหน้าที่ดูแลวงเงินลงทุนในต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบตามสัญญาน้ีเท่าน้ัน โดยลูกค้ามีหน้าที่ดูแลวงเงินลงทุน
ทั้งหมดของลูกค้าในต่างประเทศ (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีลูกค้าที่ลงทุนผ่านบริษัทจัดการตามสัญญาน้ีและลูกค้าลงทุนผ่านบริษัทจัดการราย
อ่ืน และลูกค้าลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนใด) และในกรณีที่ปรากฏว่าจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของลูกค้าในต่างประเทศเกินวงเงินที่ธนาคารแห่งปร ะเทศ
ไทยกำหนด ลูกค้าจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา รวมทั้งบริษัทจัดการมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากบริษัทจัดการทั้งส้ิน 

2.2  การแต่งตั้งบริษัทจัดการนอกประเทศไทย (Sub Manager)  
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะแต่งตั้งให้บริษัทจัดการนอกประเทศไทย (Sub Manager) และ/หรือ บุคคลใด ๆ เป็นบริษัทจัดการนอกประเทศไทย 
(Sub Manager) เป็นผู้ดำเนินการแทนบริษัทจัดการได้ รวมทั้งเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการนอกประเทศ (Sub Manager) ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

2.3  การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian)  
เพื่อให้ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุนสามารถดูแลทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนในต่างประเทศได้ ลูกค้าตกลงดังน้ี 
(ก)  ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) เพื่อทำหน้าที่รับฝาก

ทรัพย์สินสำหรับการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) จะต้องอยู่ในความดูแลของ
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของกองทุน และลูกค้าตกลงว่าบริษัทจัดการไม่จำต้องรับผิดอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) 

(ข) ลูกค้าขอให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย 
(Global Custodian) สำหรับกรณีที่บรรดาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนที่เก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ( Sub-Custodian) ใน
ต่างประเทศ อาจจะไม่ได้ลงชื่อลูกค้าในฐานะผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและบริษัทจัดการในฐานะผู้กระทำกา รแทน ทั้งน้ี เพื่อให้
สอดคล้องประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งชื่อ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) ให้ลูกค้าทราบ และในกรณี
ที่มีการเปล่ียนแปลงผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนนอกประเทศไทย (Global Custodian) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจาก
วันที่มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

2.4  นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนในต่างประเทศ   
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการนำรายการทรัพย์สินเริ่มแรกในกองทุนไปจัดการลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศหรือประเทศเดียวก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยมีนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนตามเอกสารแนบท้ายสัญญาน้ี  
ทั้งน้ี ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การลงทุนในต่างประเทศตามสัญญาน้ี บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา และกฏ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ ก.ล.ต. และ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ซ่ึงรวมถึงการห้ามมิให้นำเงินไปเก็งกำไรในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ) รวมทั้ง
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของประเทศที่บริษัทจัดการได้มีการลงทุนในประเทศน้ันๆ ตลอดจนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยราชการของประเทศน้ัน
ด้วย 

2.5  ความเสี่ยงเก่ียวกับการลงทุนในต่างประเทศ   
ลูกค้ารับทราบว่า สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทย รวมทั้งสกุลเงินและอัตราแล กเปล่ียนมีผลต่อการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ดังน้ัน ลูกค้าจึงยอมรับว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงต่างๆ และรับทราบนโยบายของบริษัทจัดการในการ
ป้องกันความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ (Business Risk):  ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ อัน

เน่ืองมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารหรือ
หลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน  

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกตราสารหรือหลักทรัพย์ที่จะลงทุนโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหรือ
หลักทรัพย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามผลการดำเนินงานและข่าวสารที่เก่ียวข้องกับผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิดและ
สม่ำเสมอ หากมีการเปล่ียนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ จะได้พิจารณา
ปรับเปล่ียนแผนการลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ให้เหมาะสม 
 



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

 

เอกสารเปิดเผยข้อมูลและความเส่ียงสำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

(ข) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้
ตามที่กำหนดหรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน จะส่งผลให้ตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจมีมูลค่ าลดลง
อย่างมาก 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือ

ของผู้ออกตราสาร เป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะได้พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
(ค) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลหรือกำไร ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนไม่ประกาศจ่ ายเงินปัน

ผลเน่ืองจากผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีผลกำไร หรืออยู่ภาวะขาดทุน  
 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ และทบทวนฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือของผู้ออก

หลักทรัพย์เป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะได้พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
(ง) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหรือหลักทรัพย์ (Market Risk): สภาวะตลาดในต่างประเทศอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจ

ข้ึนอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ ปริมาณ
การซื้อขายหุ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดการจะตรวจสอบผู้ออกตราสารหรือหลักทรัพย์ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงจะ

กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
(จ) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหรือหลักทรัพย์ (Liquidity Risk):  ตราสารหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจขาดสภาพคล่อง 

โดยการซื้อขายเปล่ียนมือของตราสารหรือหลักทรัพย์มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย  ในกรณีการลงทุนในบริ ษัทขนาดกลางและเล็ก (Small and 
Medium Companies) อาจมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่า อันเน่ืองมาจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหรือ
หลักทรัพย์ หรือการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในประเทศที่มีตลาดทุนขนาดเล็กและมีสภาพคล่องจำกัด ซึ่งอาจขายตราสารหรือ
หลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ ไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง

เหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุนซึ่งอาจข้ึนอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน 
(ฉ) ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk): ประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนอาจมีความผัน

ผวนทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปล่ียน และการชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในประเทศ
ดังกล่าวได้ และในกรณีการลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ของตลาดที่เกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งอาจมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมาย
ในการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งน้ี ความเสี่ยงที่ตลาดเกิดใหม่ทั่วไปประสบ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง สัดส่ วนหน้ี
ต่างประเทศที่สูง หรือความไม่แน่นอนทางการเมือง เป็นต้น 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดการจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และอาจตรวจสอบปัจจัยอ่ืนๆ เช่น นโยบายอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ

พิจารณาความเป็นไปได้ของความผันผวนในค่าเงิน การใช้เงินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจรของสินค้าโภคภัณฑ์โลก รวมถึงปัจจัยรองอ่ืนๆ เช่น 
มาตรการการให้ความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือของรัฐบาล เป็นต้น 

(ช) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปล่ียน (foreign exchange rate risk): ความเสี่ยงจากการที่การลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทำให้มูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มข้ึนหรือลดลง และ
อาจทำให้เกิดความผันผวนต่อผลตอบแทนในรูปเงินบาทได้ 

 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดการอาจมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวน ของ

ผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท ทั้งน้ี การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาทกับเงินตราสกุลต่างประเทศก็ไม่ได้รับประกันว่าจะไม่มีการ
ขาดทุน อีกทั้งอาจทำให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยลง ถ้าค่าเงินตราสกุลต่างประเทศแข็งค่าข้ึน และในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ ทำ
ธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขาดทุนหากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศอ่อนค่าลง 

(ซ) ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ: รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐของประเทศ
ที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าลงทุนหรือภาระ
ภาษีสูงข้ึน 
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 แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทจัดการจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และหารือกับที่ปรึกษากฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบของประเทศที่ลงทุน 
ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงลักษณะของความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นที่อาจเกิดข้ึนในการลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินข องกองทุนไป
ลงทุน ซึ่งมิได้เป็นการเปิดเผยถึงความเสี่ยงทั้งหมด และในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้อนุมัติการลงทุนใด ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ยงใดๆ ตลอดจนผลกำไร
ขาดทุนอันเกิดจากการลงทุนน้ัน 

2.6  วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินในต่างประเทศ   
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการใช้วิธีตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือประกาศของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้อง   

2.7  วิธีการกำหนดมาตรฐานอ้างอิงในต่างประเทศ   
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการใช้วิธีการเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์หรือดัชนีของตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรอื่นใดที่เหมาะสม ในประเทศที่
บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน  

2.8  วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในต่างประเทศ   
การแปลงค่าเงินเป็นเงินสกุลบาท ให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลของประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนเป็นเงินบาท เพื่อคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินสกุลบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ที่น่าเชื่อถือในประเทศดังกล่าว หรือระบบอ่ืนใด
ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนในประเทศดังกล่าว ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่คำนวณเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ   
ในกรณีที่ไม่ได้มีการประกาศอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาท บริษัทจะคำนวณอัตราแลกเปล่ียนโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลของประเทศที่ลงทุน
ดังกล่าวเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และแปลงเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินสกุลบาท โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่ างประเทศของ
ธนาคารพาณิชย์ที่น่าเชื่อถือในประเทศที่ลงทุนดังกล่าว หรือระบบอ่ืนใดที่เผยแพร่สู่สาธารณชนในประเทศที่ลงทุนดังกล่าว ณ วันที่แปลงเงินสกุลของ
ประเทศที่ลงทุนดังกล่าวเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2.9  วิธีวัดผลดำเนินงานการลงทุนในต่างประเทศ   
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการใช้วิธีการตามที่กำหนดในสัญญาน้ี 

2.10  วิธีจัดทำและจัดส่งรายงานการลงทุน 
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการดำเนินการดังน้ี 
(ก) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทุกวันทำการ 
(ข) รายงานประจำเดือนที่เก่ียวกับกองทุนผ่านระบบออนไลน์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

2.11  การเลิกการลงทุนในต่างประเทศ   
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการยกเลิกการลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(ก) เกิดเหตุปฏิวัติรัฐประหารในประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน 
(ข) เกิดภัยพิบัติในประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน 
(ค) เหตุการณ์อ่ืนใดที่มิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ   
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงข้างต้น บริษัทจัดการจะรายงานเหตุการ์ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ พร้อมกับความเห็นของบริษัทจัดการว่าลูกค้าควรยกเลิก
การลงทุนหรือไม่ และในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้ยกเลิกการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประ เทศดังกล่าว
และนำเงินที่จะได้รับดังกล่าวไปทำการลงทุนในประเทศอื่นๆ หรือประเทศไทย หรือคืนให้แก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการทราบ 

2.12  มาตรการกรณีที่กฎหมายของประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนเปล่ียนแปลง   
ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า 
(ก) ในกรณีที่รัฐบาลของประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนมีมาตรการหรือตรากฎหมายหรือออกคำสั่งห้ามหรือจำกัดการนำเงิน

ออกนอกประเทศหรือมีข้อกำหนดอันเป็นผลให้การนำออกนอกประเทศมีอุปสรรคหรือใช้เวลาเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่มิได้เกิด
จากความผิดของบริษัทจัดการอันทำให้บริษัทจัดการไม่อาจดำเนินการคืนเงินจากการลดขนาดกองทุนให้แก่ลูกค้าได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้า
ทราบ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งคืนเงินจากการลดขนาดกองทุนเพื่อคืนเงินให้แก่ลูกค้า 

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกดอกเบี้ยและค่าเสียหายใดๆ ในความล่าช้าในการคืนเงินจากการลดขนาดกองทุนดังกล่าว 
เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการ
เก็บรักษาเงินลงทุนและทรัพย์สินในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ (ถ้ามี) 
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เอกสารเปิดเผยข้อมูลและความเส่ียงสำหรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

(ข) ในกรณีที่ประเทศที่บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใดๆ และ/หรือ มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และ/
หรือ มีคำสั่งของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง อันเป็นผลให้การลงทุนในประเทศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทจัดการต้องถอนการลงทุนใน
ประเทศดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งน้ี ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการดำเนินการถอนการลงทุนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ตามที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องของประเทศน้ันๆ มีคำสั่งหรือบังคับให้ถอนการลงทุนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน 
หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เปล่ียนแปลงไป โดยบริษัทจัดการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการดังกล่าว 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก ลูกค้าตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึน เว้นแต่เป็นความเสียหายอันเกิดจากความจ งใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทจัดการ 
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการถอนการลงทุนตามวรรคแรกไปทำการลงทุนในประเทศอ่ืนๆ หรือประเทศไทย หรือคืนให้แก่ลูกค้า 
ตามที่ลูกค้าจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการทราบ 

2.13 การแต่งตั้งที่ปรึกษาในต่างประเทศ  
ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน หรือที่ปรึกษาอ่ืนใดทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อให้คำแนะนำหรือข้อมูลเก่ียวกับการ
ลงทุนดังกล่าวแก่บริษัทจัดการ รวมตลอดจนทำการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อดำเนินการลงทุนดังกล่าวหรือการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อดำเนินการตามสญัญาน้ี รวมถึง
มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับน้ี ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร การแต่งตั้งตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจเพื่อช่วยเหลือในการทำธุรกรรมหรือการลงทุนที่เหมาะสม หรือการกระจายโอกาส
ในการลงทุน แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะมอบอำนาจบางส่วนให้กับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากลูกค้าก่อน 

2.14  การจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการลงทุนในต่างประเทศ 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการลงทุนในต่างประเทศตามสัญญาน้ี  และลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอคืนผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนดังกล่าว ลูกค้าจะต้อง
ดำเนินการโดยใช้สิทธิขอลดขนาดของกองทุนตามที่ระบุไว้สัญญาน้ี 

2.15  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการลงทุนในต่างประเทศ  
ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมที่บุคคลภายนอกเรียกเก็บตามจริง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยลูก ค้ายินยอมให้
บริษัทจัดการหักเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินของลูกค้าหรือของกองทุนได้ตามที่กำหนด 
 

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล และรับทราบเอกสารเปิดเผยข้อมูล ความเสี่ยงสำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยตลอดแล้ว เห็นว่า
ถูกต้องตามเจตนาทุกประการ และลูกค้ายินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อ และ/หรือ ประทับตราสำคัญ  
(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ 

 
            ตราประทับของนิติบุคคล 

                                
                                                                                 

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

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

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

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

           ลงชื่อ.....................................................................................พยาน   ลงชื่อ.....................................................................................พยาน  
 

              (...................................................................................)                                               (.....................................................................................) 
                                                          ผู้จัดการกองทุน                                                                                                     ผู้ตรวจสอบข้อมลู / ผู้บันทึกข้อมลู 
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บันทึกข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 
 

บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีกำหนดให้ลูกค้าสามารถเลือกสิทธิและทางเลือกของลูกค้าเก่ียวกับแนวทางข้อมูลลูกค้า ซึ่งรวบรวมโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี   
(ประเทศไทย) จำกัด (“CGS-CIMB”) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับว่า ลูกค้าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ CGS-CIMB หรือไม่ อย่างไรก็ตามการไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลทำให้        
CGS-CIMB หรือบริษัทร่วมของ CGS-CIMB ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือคงสถานะของบัญชี หรือจัดตั้ง จัดหา หรือดำรงไว้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริการอื่น หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจอ่ืนได้ ทั้งน้ี การให้ข้อมูลกับ CGS-CIMB ลูกค้าตกลงให้ความเห็นชอบตาม
บันทึกข้อตกลงฉบับน้ี ดังน้ี 

ข้อ 1. เพื่อประมวล จัดการ และ/หรือบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือบัญชีของลูกค้ากับ CGS-CIMB และเพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ CGS-CIMB 
ให้แก่ลูกค้า CGS-CIMB มีความจำเป็นที่ต้องการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการกับสารสนเทศ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงธุรกรร มของ
ลูกค้า สถานะทางการเงิน สารสนเทศด้านบัญชี/สิ่งอำนวยความสะดวกของลูกค้า (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกรวบรวม นำมาใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลโดย CGS-CIMB อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปน้ี 

(2.1)  ประมวลผลคำขอของลูกค้า และแบบคำขอเปิดบัญชี ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ CGS-CIMB 
(2.2)  จัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMBใดๆ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ CGS-CIMB ให้แก่ลูกค้า 
(2.3) จัดการ และ/หรือ บริหารความสัมพันธ์ และ/หรือบัญชีของลูกค้าที่มีกับ CGS-CIMB 
(2.4) ปฎิบัติตามคำสั่งของลูกค้า หรือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
(2.5) เพื่อวิเคราะห์สถานะลูกค้า หรือการกล่ันกรองในด้านต่างๆ (รวมถึงตรวจสอบความเป็นมา) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ของทางกา ร 

หรือ ตามข้ันตอนในการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงกฎหมายที่กำหนดเพื่อ การป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน การรู้จักตัวตนของลูกค้า การป้องกันการ
ฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือการป้องกันการให้สินบน หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนใด) ซึ่งอาจถูกกำหนดโดยกฎหมาย 
หรือโดย CGS-CIMB 

(2.6) จัดการเรื่องใดๆ เก่ียวกับบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า (รวมถึงการ
พิมพ์และการส่งจดหมาย ใบแจ้งยอด ใบเรียกเก็บหน้ี เอกสารยืนยัน คำแนะนำ ข้อมูล รายงาน หรือประกาศต่างๆ ให้แก่ลูกค้าซึ่งอาจเก่ียวข้องกับการ
เปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของลูกค้า) 

(2.7) การเรียกคืนเงินจำนวนใดๆ และทั้งจำนวนที่ค้างชำระต่อ CGS-CIMB  
(2.8) การตรวจสอบและการอนุมัติบัญชี และการตรวจสอบและประเมินเครดิตเบื้องต้นและที่คาดการณ์ การตรวจสอบที่เก่ียวข้อง การประเมินอย่างต่อเ น่ือง 

และการทวนสอบความน่าเชื่อถือ และความั่นคงของเครดิต 
(2.9) การป้องกัน การตรวจจับ และการสืบสวนการฉ้อโกง การประพฤติผิด การปฎิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเก่ียวกับแบบคำ

ขอของลูกค้า หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก่ียวกับบัญชีของลูกค้าและไม่ว่าจะมีข้อสงสัยใดๆ ตามที่ระบุข้างต้นหรือไม่ก็ตาม 
(2.10) การบริหาร การดำเนินงานด้านระบบพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจของ CGS-CIMB และการปฎิบัติตามนโยบายและข้ันตอนตามที่กฎหมายหรือ CGS-

CIMB กำหนด รวมถึงที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ การเงินและบัญชี การเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลและเว็บไซต์ การ
ฝึกอบรม การทดสอบ ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และบันทึก เอกสาร และการพิมพ์ 

(2.11) การปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดการ และบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ CGS-CIMB และ/หรือ 
(2.12) ถ้าลูกค้าให้ความยินยอมในแบบคำขอ เอกสารเปิดบัญชีและ/หรือวิธีการอ่ืนใ ดในการให้ความยินยอมเพื่อให้ข้อมูลการตลาดเก่ียวกับบริการหรือ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนที่เสนอโดย CGS-CIMB บริษัทร่วมของ CGS-CIMB และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ CGS-CIMB (ไม่ว่าจะมา
จากแหล่งใด) ซึ่ง CGS-CIMB คิดว่าเป็นผลประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าให้ความยินยอม 

 (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)  
ข้อ 3. ในการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ CGS-CIMB อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคล

ที่สามบางราย ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยที่บุคคลที่สามน้ันอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นข้อใดข้อหน่ึง
หรือหลายข้อ ในการน้ีลูกค้ารับทราบและ  ตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจถูกเปิดเผยโดย CGS-CIMB ให้แก่บุคคลที่สามตามที่จะได้ระบุต่อไป (ไม่ว่าจะอยู่ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ และเพื่อให้บุคคลที่สามน้ันใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในการดำเนินการต่อเน่ืองเพื่อ
วัตถุประสงค์ข้างต้นข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ 

“บุคคลที่สาม” หมายถึง 
(3.1) ตัวแทน ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับเหมา หรือบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระ

ราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ หรือบริการอื่นใดแก่ CGS-CIMB ที่เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(3.2) บุคคลใดๆ ซึ่ง CGS-CIMB หรือ บริษัทร่วมใดๆ ของ CGS-CIMB อยู่ภายใต้ข้อกำหนด หรือภายใต้กฎหมายให้ต้องเปิดเผยข้อมูล 
(3.3) หน่วยงานอ้างอิงด้านเครดิต และหน่วยงานจัดเก็บหน้ีในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหน้ี 
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บันทึกข้อตกลงการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 
 

(3.4) บริษัทร่วมของ CGS-CIMB 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี ได้กำหนดความหมายของคำต่างๆ ดังน้ี 

(ก) “บริษัทร่วม” ของบริษัท หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น (Holding Company) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือ
หุ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านตัวกลางหน่ึงรายหรือหลายราย ควบคุมหรือถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับบริษัทร่วมน้ัน  

        สำหรับวัตถุประสงค์ของคำนิยามน้ี  คำว่า “ควบคุม” (รวมถึง การควบคุม การถูกควบคุม และการถูกควบคุมร่วมกัน) หมายถึง เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิใน
สิทธิออกเสียงข้างมากของบริษัทหรือนิติบุคคล 

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

CIMB Group เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิหรือมีอำนาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของส่วนผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลน้ัน 
(3) สมาชิกใดๆ ของ CGI Group (4) สมาชิกใดๆ ของ CIMB Group 

(ง) “CIMB Group” หมายถึง CIMB Group Sdn. Bhd. และบริษัทร่วม 
ข้อ 4. ถ้าลูกค้าไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุข้างต้น ลูกค้าสามารถเพิกถอนการให้ความ

ยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึง CGS-CIMB อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับสถานการณ์ และลักษณะ หรือขอบเขตของการเพิกถอนของลูกค้า การเพิกถอนการให้
ความยินยอมของลูกค้า อาจจะส่งผลให้ CGS-CIMB ไม่สามารถจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ของลูกค้า และ/หรือบัญชีที่มีกับ 
CGS-CIMB สิ้นสุดลง หรือมีผลกระทบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดผลทางกฎหมายที่ตามมาจากการอาศัยอำนาจตามกฎหมายจากความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ CGS-CIMB  

ข้อ 5. ลูกค้าตกลงว่า การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าตามกฎหมาย หรือการเปิดเผยโดยวิธีการอื่นๆ โดย CGS-CIMB  อาทิ การลงนามในแบบคำขอ 
เอกสารการเปิดบัญชี แบบฟอร์มการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ วิธีการอื่นใดในการแสดงถึงการให้ความยินยอม และการอนุญาตในลักษณะเดียวกันแบบอ่ืนที่
เป็นไปตามกฎหมายจะถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเพียงพอให้เปิดเผยข้อมูลได้  

ข้อ 6. สิทธิของ CGS-CIMB ตามข้อกำหนดน้ีถือเป็นส่วนเพิ่มและไม่กระทบต่อสิทธิอ่ืนๆ ของ CGS-CIMB ในการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถกระทำได้ตาม
ข้อกำหนดทางกฎหมายอ่ืนๆ และ ในกรณีน้ีจะไม่สามารถตีความเป็นอ่ืนเพื่อจำกัดสิทธิทางกฎหมายอ่ืนได้ 

ถ้า ณ เวลาใดๆ หลังจากที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CGS-CIMB ลูกค้าไม่ประสงค์ให้ CGS-CIMB ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน เพื่อใช้ใน
การตลาดทางตรงตามที่ระบุข้างต้น ลูกค้าอาจจะเพิกถอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ CGS-CIMB ล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงเดือน 
บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามในแบบคำขอหรือการเปิดบัญชีได้รับอนุมัติโดย CGS-CIMB และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล และ/หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า 
                                                          
  ใหไ้ว้ ณ วันที่.....................................................................                                                    

 
ตราประทับของนิติบุคคล 

                                                                          
                                                                                                                                                     

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

(.................................................................................. ...........................................................................)                             
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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 และข้อจำกัดในการลงทุน  

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที่ 

นโยบายการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุน ทำเมื่อวันที่ 

ประเภท/ชื่อ กองทุนที่ต้องการลงทุน (ถ้ามี) Smart Equity Tactical Asset Allocation เลขที่บัญชี 

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

นโยบายการลงทุน 
 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง 
เงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดีและได้รับการจัดอันดับอยู่ในความน่าเชื่อถือในระดับที่ ลงทุนได้ (Investment 
grade) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ  
 
3. ข้อจำกัดในการลงทุน  

ไม่ม ี
 
4. อัตราค่าธรรมเนียม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น  จำนวนร้อยละ 1.5 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด)  
4.2 ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม  จำนวนร้อยละ 10 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) 
4.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   จำนวนร้อยละ 1 ของเงินลงทุนแต่ละคราว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด) 
ทั้งนี้ การคำนวณและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย  
 
ลูกค้าตรวจสอบข้อความนโยบายการลงทุน และข้อจำกัดในการลงทุนข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ในการลงทุนทุกประการเพ่ือเป็นหลักฐาน 

ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

 ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

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

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

 
รายการทรัพย์สินเริ่มแรก  

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที่ 

รายการทรัพย์สินเริ่มแรก ทำเมื่อวันที่ 
 

 
รายการทรัพย์สินเริ่มแรก 
 

ประกอบด้วย 
 

1. ทรัพย์สิน  
ได้แก่  
1.1 เงินสดจำนวน …………………………………………บาท (....................................................................................................................) 

** ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า เงินสดที่นำมาลงทุนนั้น ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเงินจำนวนดังกล่าวทั้งสิ้น ** 
 1.2 ทรัพย์สินอ่ืนอันได้แก่  
  ………………………………………………………………………………………………………….. (ซึ่งไม่รวมถึงหลักทรัพย์ตามข้อ 2) 
   

2. หลักทรัพย์ 
ได้แก่  

 2.1 หุ้นในบริษัทจำนวน .......................................................หุ้น 
 2.2 หลักทรัพย์อ่ืนอันได้แก่  

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

ลูกค้าตรวจสอบรายการทรัพย์สินเริ่มแรกข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสงค์ในการลงทุนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสำคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

                                                                                                                                                                                                            ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

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

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

 
หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลดำเนินงานของกองทุน 

 

อ้างถึงสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล วันที่ สัญญาเลขที่ 

หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
ประเมินผลดำเนินงานของกองทุน 

ทำเมื่อวันที่ 

 
สำหรับการลงทุนในประเทศไทย 
1. หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ตาม ประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขในอนาคต (เฉพาะเรื่องที่สำคัญ) ดังต่อไปนี้  

1.1 สำหรับเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ในกรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับเพียงตลาดเดียว การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
บริษัทจัดการจะใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนดังต่อไปนี้ 
(1)  ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ 
(2)  ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญระหว่าง

วันที่มีการซื้อขายครั้งล่าสุดกับวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ 
(3)  ใช้ราคาเสนอซื้อครั้งล่าสุด ของวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

1.2 ในกรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับมากกว่าหนึ่งตลาด หรือกรณีที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ และกรณีอ่ืนๆ ให้ยึดหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2. การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ถูกนำเสนอ จะเป็นผลตอบแทนรวม (Total Return)   ซึ่งวัดโดยการใช้วิธีการลงบัญชีแบบหลักบัญชีคงค้าง (Accrual Accounting) 
3. การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน 

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

3.2 ในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หรือมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสาร แห่งหนี้ บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีตรา
สารหนี้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย อันได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน เป็นเกณฑ์มาตร ฐานในการ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน 

3.3 ในกรณีของวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนอ่ืน ให้ยึดตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 
สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
ให้ใช้วิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ ………………. ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลนี้ 
 

ลูกค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และประเมินผลดำเนินงานของกองทุนข้างต้นแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาและความประสง ค์ในการ
ลงทุนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานลูกค้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 

                                                                                                                                                                                              ตราประทับของนิติบุคคล 
                              

                                                                                 

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

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

 
ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพ่ิม (Performance Fee) 

 

 
 
คำอธิบาย 

1. ลูกค้าเริ่มต้นลงทุน 1 ล้านบาท ดังนั้น High Watermark คือ 1 ล้านบาท 
2. รอบการคำนวณครั้งที่  1 เงินลงทุนเติบโต 30% เป็น 1,300,000 บาท คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (Performance Fee) และ High 

Watermark ในรอบการคำนวณครั้งที่ 1 ดังนี้ 
การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 

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

การคำนวณ High Watermark รอบการคำนวณครั้งที่ 1 
o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม) = High Watermark รอบการคำนวณครั้งที่ 1 
o (1,300,000 – 30,000) = 1,270,000 บาท    

3. รอบการคำนวณครั้งที่ 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 10% เหลือ 1,143,000 บาท ซึ่งต่ำกว่า High Watermark ของรอบการคำนวณครั้งที่ 1 จึงไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 

4. รอบการคำนวณครั้งที่ 3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 20% เป็น 1,371,600 บาท คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม (Performance Fee) และ High 
Watermark ในรอบการคำนวณครั้งที่ 3 ดังนี้ 
การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม 

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

การคำนวณ High Watermark รอบการคำนวณครั้งที่ 3 
o (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ – ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนเพิ่ม) = High Watermark รอบการคำนวณครั้งที่ 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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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.่................................................................................................ 



 

 

 

>คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์มเปดิบญัช ีการจัดการกองทุนสว่นบคุคล 

1. การกรอกเอกสารผดิ / ตอ้งการ ลบหรือขีดฆา่ ลูกค้าต้องลงนามกำกบัทุกจดุที่มกีารแก้ไข 

2. ถ้าลูกคา้กรอกข้อมูลสถานภาพเป็น “สมรส” ตอ้งเปดิเผยข้อมูลของคู่สมรสใหค้รบถ้วน 

3. ลูกคา้ตอ้งกรอกข้อมูลสถานที่ทำงาน (แบบเต็ม) พร้อมที่อยู่ให้ครบถ้วน / ประเภทธุรกิจ / อาชีพ 

4. การกรอกข้อมลูของผูเ้ปดิบญัชี ข้อมูลที่มีเคร่ืองหมาย * ลกูคา้ตอ้งกรอกข้อมูลให้ครบถว้น 

>เอกสารประกอบการเปิดบญัช ีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

1. สำเนาบัตรประชาชน (หน้า และ หลัง บตัร) พร้อมรับรองสำเนาถกูตอ้ง 1 ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถกูตอ้ง 1 ฉบบั 

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

    เอกสารประกอบ ลงนามรับรองสำเนาถกูตอ้ง ดังน้ี 

“เพื่อใช้สำหรับเปิดบญัชี กองทุนส่วนบุคคล กบั บล.ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จำกัด เทา่น้ัน” 

 

>การลงนามในชุดเปดิบญัช ีมี 4 สว่นดังน้ี คอื 

1. แบบคำขอเปดิบญัชี การจัดการกองทุนส่วนบคุคล 

    - ลูกคา้ ลงนาม 4 ที่ ดังน้ี   หน้าที ่9, 10, 24, 26 (ลูกค้า) 

    - ผู้แนะนำการลงทุน ลงนาม 3 ที่ ดังน้ี  หน้าที ่1, 7, 9 (ผู้แนะนำการลงทุน)  

2. หนังสอืมอบอำนาจ 

    - ลูกคา้ ลงนาม 1 ที่ ดังน้ี   หน้าที ่2 (ผู้มอบอำนาจ) 

    - ผู้แนะนำการลงทุน ลงนาม 1 ที่ ดังน้ี  หน้าที ่2 (ผู้แนะนำการลงทุน)  

3. บันทกึการยอมรับความเสี่ยงสูง 

    - ลูกคา้ ลงนาม 1 ที่ ดังน้ี   หน้าที ่1 (ลกูค้าผูท้ำบันทึก) 

    - ผู้แนะนำการลงทุน ลงนาม 1 ที่ ดังน้ี  หน้าที ่1 (ผู้แนะนำการลงทุน)  

4. เอกสารแนบท้าย สญัญาฯ (นโยบายการลงทุน) 

    - ลูกคา้ ลงนาม 3 ที่ ดังน้ี   หน้าที ่1, 2, 3 (ลูกค้า) 

    ** เอกสารแนบท้ายสัญญาฯ หน้าที่ 2 โปรดระบุเงินสดที่นำมาลงทุนเร่ิมต้น ข้ันต่ำ 1 ลา้นบาท** 

รายละเอียดบัญชี สำหรับลูกค้า เพื่อโอนเงินมาลงทนุ เข้า บญัชีธนาคาร ของ CGS-CIMB 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อกองทุนส่วนบุคคล 

CGS-CIMB Securites (Thailand) Co.,Ltd. for private fund 

ธนาคาร สาขา เลขทีบ่ัญช ี ประเภท 

SCB วิทย ุ 049-3-14690-2 Current 
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