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ชดุเอกสารเปิดบญัชีกองทุนรวม  

- แบบค าขอเปิดบญัชเีพื่อซือ้ขายหน่วยลงทุน - คู่มอืผูล้งทุน (Omnibus) 
- แบบประเมนิระดบัความเสีย่งในการลงทุน - หนงัสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ATS) 
- สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า - บนัทกึขอ้ตกลงการท าธุรกรรมและรบัขอ้มลูผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- หนงัสอืมอบอ านาจ - FATCA Individual 
- หนงัสอืรบัทราบหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการซือ้ขายหน่วยลงทุนนอก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

- FATCA Checklist 
- แบบประเมนิความเหมาะสมส าหรบัการลงทุนผลติภณัฑเ์สีย่งสงูหรอืซบัซอ้น 

 

เอกสารประกอบชดุเปิดบญัชี 

บคุคลธรรมดา 

Ꞁ ส าเนาบตัรประชาชน  Ꞁ ส าเนาใบอนุญาตการท างาน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) (ถา้ม)ี 

Ꞁ ส าเนาทะเบยีนบ้าน Ꞁ ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ 

Ꞁ ส าเนาหน้าแรกสมุดเงนิฝาก   

 (กรุณาเซน็รบัรองส าเนาเอกสารทุกหน้า) 
 

  

นิติบุคคล 

Ꞁ ส าเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบ้าน (หน้าทีม่รีายการเกีย่วกบับ้านและหน้าทีม่ชีือ่) กรรมการผูม้อี าเนาจ หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการทีล่งนามเปิดบญัช ี

Ꞁ ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว/ใบอนุญาตการท างานของกรรมการผูม้อี านาจ หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการทีล่งนามเปิดบญัช ี(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ 

Ꞁ ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคล ที่แสดงวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิ รายชือ่กรรมการ และอ านาจของกรรมการ (ออกไม่เกนิ 1 เดอืน) 

Ꞁ รายงานการประชมุคณะกรรมการนิตบุิคคล โดยมเีงื่อนไข ดงันี้ (1)การอนุมตัใิหเ้ปิดบญัชเีพื่อท าธุรกรรมกบับรษิทั และ (2) ก าหนดวงเงนิ และ/หรอื (3) ก าหนดเงื่อนไขการท า
ธุรกรรมต่างๆ และ/หรอื (4) ก าหนดการมอบอ านาจใหบุ้คคลใดๆ เป็นผูม้อี านาจกระท าการแทนในนามนิตบุิคคล 

Ꞁ ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ และโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ Ꞁ ส าเนางบการเงนิล่าสุด 1-3 ทีผ่า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

Ꞁ ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี  Ꞁ เอกสารการจดัตัง้บรษิทั (กรณีนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ในต่างประเทศ) 

Ꞁ ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว (ถา้ม)ี Ꞁ ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจใหบุ้คคลใดกระท าการแทนนิตบุิคคล 

Ꞁ ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีนิตบุิคคลต่างชาตทิีอ่อกโดยกรมสรรพากร (ถา้ม)ี 

หมายเหตุ: กรณีลกูคา้ลงนามการเปิดบญัชใีนต่างประเทศกรุณาจดัเตรยีมเอกสารเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยและจดัใหม้ ีNotary Public รบัรองเอกสาร 
 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

Ꞁ หนงัสอืมอบอ านาจ  Ꞁ ส าเนาบตัรประชาชน / บตัรขา้ราชการ 

Ꞁ ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง/ใบต่างดา้ว/ใบอนุญาตการท างานของกรรมการผูม้อี านาจ หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการทีล่งนามเปิดบญัช ี(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ 

Ꞁ ส าเนาทะเบยีนบ้าน (หน้าทีม่รีายการเกีย่วกบับ้านและหน้าทีม่ชีือ่) 

                                                

                     เลขทีบ่ญัชธีนาคาร 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย)จ ากดั 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd 

ธนาคาร สาขา เลขท่ีบญัชี ประเภท 
SCB ถนนวทิยุ 049-3-11523-6 Current 

BAY อโศก 109-0-02669-2 Current 

BBL ส านกังานใหญ่ 101-3-32864-4 Current 

KBANK ถนนหลงัสวน 082-1-07180-1 Current 

KTB ส านกันานาเหนือ 000-6-11347-8 Current 

TBANK ตน้สน 001-3-00912-4 Current 

CIMBT หลงัสวน 800-0-09599-9 Current 

TMB อโศก 053-1-05600-0 Current 

UOB ถนนวทิยุ 791-3-00628-7 Current 

  

 
 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย)จ ากดั 

130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 2,3 และอาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์(66) 2 841-9000 
www.cgs-cimb.com 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 วนัท่ี : ........................................................................................... 

  ช่ือ-นามสกลุลกูค้า: ....................................................................... A/C No...................................... ผู้แนะน าการลงทนุ:..........................................สาขา:........................................................... 

เพ่ือให้ลกูค้าได้มีการประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงในการลงทนุ และเพ่ือให้ทราบว่าตนเองเหมาะสมกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทใด และสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการลงทนุของตนเองอยา่งแท้จริง   การท่ีลกูค้าให้ข้อมลูท่ีเป็นความจริง ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั และครบถ้วน ตามท่ีบริษัทร้องขอ ยอ่มมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าท่ีลกูค้าแต่ละรายจะได้รับ
จากบริษัท   ขอทา่นโปรดเลือกค าตอบท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีสดุส าหรับค าถามต่อไปนี ้

ค าถามข้อ 1-10  ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน 

1.   ปัจจุบันท่านอายุ  

       มากกว่า 55 ปี          45 – 55 ปี 

       35 –44 ปี         น้อยกว่า 35 ปี 

2.   ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลีย้งดูครอบครัว  เป็นสัดส่วนเท่าใด 

       มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด        ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 

       ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทัง้หมด        น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด 

3.   ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 

       มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนีส้ิน        มีทรัพย์สินเทา่กบัหนีส้ิน 

       มีทรัพย์สินมากกว่าหนีส้ิน        มีความมัน่ใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว 

4.   ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนีบ้้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       เงินฝากธนาคาร         พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 

       หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้        หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อ่ืนท่ีมีความเส่ียงสงู 

5.   ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี ้

       ไม่เกิน 1 ปี        1 ถึง 3 ปี 

       3 ถึง 5 ปี         มากกว่า 5 ปี 

6.   วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน  

       เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและได้รับผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได้        เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอ แต่อาจเส่ียงท่ีจะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง 

       เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้   แต่อาจเส่ียงท่ีจะสญูเสียเงินต้นได้มากขึน้        เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แต่อาจเส่ียงท่ีจะสญูเงินต้นส่วนใหญ่ได้  

7.   เม่ือพจิารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ีอาจเกดิขึน้ด้านล่าง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด  
 
                            ก าไร 
 
 
 
                           ขาดทนุ 
          1                  2                  3                  4 

       กลุ่มการลงทนุท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย        กลุ่มการลงทนุท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง 1% 

       กลุ่มการลงทนุท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15%  แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง 5%        กลุ่มการลงทนุท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผล ขาดทนุได้ถึง 15% 

8.   ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก   แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 

       กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ         ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 

       เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึง่         ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสงูขึน้ 

9.   ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 

       5% หรือน้อยกว่า        มากกว่า 5%-10% 

       มากกว่า 10%-20%           มากกว่า 20% ขึน้ไป 

10.   หากปีท่ีแล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนีท่้านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 

       ตกใจ และต้องการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้        กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทนุบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง 

       อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา        ยงัมัน่ใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทนุระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดิมเพ่ือ  เฉล่ียต้นทนุ 
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ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการให้ค าแนะน า   

ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านัน้  

11.   หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว  

        ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง้หมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน  ท่านยอมรับได้เพยีงใด  

        ไม่ได้            ได้บ้าง            ได้  

ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ  
12.   นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว  ท่านสามารถรับความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพยีงใด  

        ไม่ได้            ได้บ้าง            ได้ 

 
ส่วนท่ี 1  เกณฑ์การคดิคะแนน 
ตอบ  = 1 คะแนน ตอบ  = 2 คะแนน 
ตอบ  = 3 คะแนน ตอบ  = 4 คะแนน 
ส าหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสงูสดุ 
โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10  
ส าหรับข้อ 11 และ 12 ไม่น ามาคดิคะแนน 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เส่ียงต ่า 

15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนข้างต ่า 

22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสงู 

30-36 4 เส่ียงสงู 

37 ขึน้ไป 5 เส่ียงสงูมาก 

ส่วนท่ี 3 ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทนุ 

สดัสว่นการลงทนุ 

เงินฝากและตราสารหนี ้

ระยะสัน้ 

ตราสารหนีภ้าครัฐ  

ท่ีมีอายมุากกว่า 1 ปี 
ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสารทนุ การลงทนุทางเลือก* 

เส่ียงต ่า >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างต ่า <20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างสงู <10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสงู <10% <40% <40% <20% 

เส่ียงสงูมาก <5% <30% >60% <30% 

*รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ส าหรับการท าSuitability testing เพ่ือการลงทนุในหลกัทรัพย์  

• ลกูค้ายนิยอมให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือประกอบการจดัท าแบบประเมิน Suitability Test ของลกูค้า และลกูค้ารับทราบวา่ได้ท าแบบสอบถามนีเ้พ่ือประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการ
ลงทนุท่ีรับได้ของตนเอง 

• ระดบัความเส่ียงในการลงทนุของลกูค้าประเมินจากข้อมลูท่ีลกูค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเทา่นัน้ ทัง้นี ้ มิได้เป็นการแสดงวา่บริษัทฯยอมรับถึงความถกูต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความ
นา่เช่ือถือของข้อมลูของลกูค้าท่ีลกูค้าได้แจ้งและผลการประเมินดงักล่าว 

• เม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯท าการประเมินความเส่ียงในการลงทนุของลกูค้า  และได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงผลการประเมินระดบัความเส่ียงในการลงทนุของลกูค้า ถือว่าลกูค้ารับทราบผลการประเมินของ
ตนเอง (ซึง่ประมวลผลจากข้อมลูท่ีลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ) และลกูค้ารับทราบระดบัความเส่ียงในการลงทนุของตนแล้ว 

• ลกูค้าควรศึกษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ (รวมทัง้ ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทนุและความเส่ียงในการลงทนุ และควรขอค าแนะน าในการลงทนุจากผู้ ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการลงทนุแก่ทา่นได้) ให้
รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กบัการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุและค าแนะน าเร่ืองการจดัสรรการลงทนุ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตราสาร
หรือการลงทนุประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบัตนเองแล้วจึงตดัสินใจลงทนุ ทัง้นี ้ ข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุหรือตราสารท่ีได้รับจากตวัแทนของบริษัทฯ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมลูส่วนหนึง่เพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจการลงทนุของลกูค้าเทา่นัน้ 

• การลงทนุขึน้อยูก่บัการตดัสินใจของลกูค้าเอง ซึง่ไม่ผกูพนักบัผลการประเมินของลกูค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดบัความเหมาะสมในการลงทนุท่ีได้รับตามแบบประเมินนี ้ รวมทัง้ ลกูค้ายนิยอมรับ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทนุ ในกรณีท่ีลกูค้าตดัสินใจลงทนุในระดบัความเส่ียงท่ีสงูกว่าระดบัความเส่ียงของการลงทนุจากผลประเมิน   ถือว่าลกูค้าตกลงยนิยอมรับความเส่ียงของการลงทนุนัน้เอง 
ลกูค้ายอมรับวา่การด าเนนิการลงทนุของลกูค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แนน่อนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

• บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการลงทุนของลกูค้า 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูค้า ผลการประเมิน และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อยา่งใด 

แบบประเมิน การด าเนนิการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมีไว้เพ่ือบริการเฉพาะนกัลงทนุ ในประเทศไทยเทา่นัน้  ซึง่ลกูค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องแล้วและลกูค้าได้เข้าใจและตกลงตาม
ค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

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

   ลูกค้าเจ้าของบัญชี 
  วันท่ี_____ / ______/ _____ 

กรณีสัมภาษณ์ลูกค้า  
                                                     ช่ือ-นามสกุล(ผู้สัมภาษณ์)........................................................................... 

                                                     วันท่ี................................................เวลา..................................................... 

                                                     เบอร์โทรศัพท์(เคร่ืองท่ีใช้สัมภาษณ์)........................................................... 

    ...................................................        เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าท่ีได้โทรตดิต่อ............................................................. 
             ลายมือช่ือผู้สัมภาษณ์ 

 
ส าหรับลูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคลรายใหญ่ไม่ประสงค์จะรับการประเมิน 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ มีสถานะเป็นนติิบคุคล และมีส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสดุเกินหนึง่ร้อยล้านบาท หรือมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าปีลา่สดุเกินย่ีสิบล้านบาท  
ไม่ขอรับการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุหรือท าธรุกรรม  

                  ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

ลงช่ือ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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                 รหสัลูกคา้……………………………………………… 

แบบค ำขอเปิดบญัชีเพื่อซ้ือขำยหน่วยลงทุน 

กรุณากรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจง พรอ้มแนบเอกสารทีร่ะบุใหค้รบถว้น 

 

ชื่อ-นามสกุลผูแ้นะน าการลงทนุ..........................................................                                         ⃝  ส านกังานใหญ่             ⃝   สาขา .............................................. 
 

                  วนัที ่ .................................................................................    
เรยีน  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์จะขอเป็นลูกค้าซื้อขายหน่วยลงทุน กบับรษิัทหลกัทรพัย์ ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั โดยขา้พเจ้าขอให้ข้อมูลและ
รายละเอยีดต่างๆ ตามทีป่รากฏในเอกสารนี้  ซึง่ขา้พเจา้ขอรบัรองและยนืยนัวา่เป็นขอ้มลูทีค่รบถว้นและถูกตอ้งตามความเป็นจรงิทกุประการ  หากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู
ใดๆ ในภายหลงั ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที 

ข้อมูลทัว่ไป 

กรณีนิติบคุคล              บรษิทัจ ากดั         บรษิทัมหาชนจ ากดั        หา้งหุน้สว่นจ ากดั         หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิคุคล       อื่น ๆ .................................................. 
ชื่อนิตบิุคคล (ไทย) ..............................................................................................(องักฤษ) .. ................................................................................................................... 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนจาก (    ) กระทรวงพาณิชย ์(    ) กระทรวงมหาดไทย  เลขที ่............................................  วนัทีจ่ดทะเบยีน................................................ 

จงัหวดั/ประเทศทีจ่ดทะเบยีน ........................................................... ใบอนุญาตประกอบธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี เลขที่.................................................................................... 

ประเภทธรุกจิ.................................................................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี............................................................................. 

สถานทีต่ดิต่อ/สถานทีต่ัง้....................................................................................................................................................... .................................................................... 

..........................................................................................................โทรศพัท.์..................................................โทรสาร................ .......................................................... 

รายชื่อกรรมการผูม้อี านาจทีล่งนามการเปิดบญัช ี .1. ..............................................................................สญัชาต ิ...................................................................................... 

  .2. ..............................................................................สญัชาต ิ...................................................................................... 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบยีน1. .........................................................................ถอืหุน้รอ้ยละ ..................... สญัชาต.ิ................................................. 

 .2. .........................................................................ถอืหุน้รอ้ยละ ..................... สญัชาต.ิ...... .......................................... 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 50 ของนิตบิุคคลขา้งตน้  1. .........................................................................ถอืหุน้รอ้ยละ ......................สญัชาต.ิ...... ........................................... 

 2. .........................................................................ถอืหุน้ร้อยละ ......................สญัชาต.ิ................................................. 

กจิการมขีอ้มลูการรายงานธรุกรรมทีเ่ป็นเหตุอนัควรสงสยัหรอืไม ่       ม ีไดแ้ก่ ...........................................................................................................           ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง         ม ี(โปรดระบุ)................................................................... .........................................................................           ไม่ม ี 

ชื่อ-นามสกุลผูต้ดิต่อ .................................................................................. โทรศพัทม์อืถอื ........... ....................................E-Mail............................................................ 

กรณีบคุคลธรรมดำ             นาย                นาง              นางสาว              อื่น ๆ ระบุ ........................................................................................................ ........                                       
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ............................................................................................(องักฤษ ) ...................................................................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ .........................................อายุ ................... ปี  สญัชาต.ิ...................................................... ถิน่ทีอ่ยู่ประเทศ....... ............................................................ 

 (   ) บตัรประชาชน    (   ) บตัรขา้ราชการ    (   ) หนงัสอืเดนิทาง     (   ) อื่น ๆ ................................................... เลขที ่..................................................... ................ 

ออกใหโ้ดย................................................................ วนัทีอ่อก .............................. ......................... วนัทีห่มดอายุ ................................................................................. 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี...............................................  ประวตักิารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ในระยะเวลา 3 ปี          ม ี(โปรดแนบหลกัฐาน)                     ไมม่ ี    

สถานะภาพการสมรส              โสด                สมรส           หมา้ย                 หย่า 

ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส ........................................................................................ อาชพี.......................................... ต าแหน่ง...................................................................... 

สถานทีท่ างานคูส่มรส................................................................................................................ ...........................เบอรโ์ทรศพัท.์.............................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อเปิดบญัช.ี................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ ........................................  รหสัไปรษณยี.์........................................ 

ทีอ่ยู่ปจัจบุนัของผูข้อเปิดบญัช ี(กรณีตา่งจากทะเบยีนบา้น).................................................................................................................................. ......................................  

................................................................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย.์........................................

โทรศพัทบ์า้น ....................................โทรศพัทม์อืถอื................................................... โทรสาร ................................................. E-Mail................................................... 

การศกึษาสูงสุด .............................................. สาขา ........................................ สถาบนั ................ ........................................... ประเทศ ................................................ 

ต าแหน่งทางการเมอืงของทา่น และ/หรอื คู่สมรส          ม ี(โปรดระบุ)......................................................................................... .....................                    ไมม่ ี

วตัถุประสงคใ์นการลงทนุ              เกง็ก าไร              เงนิปนัผล               อื่น ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................................. 

แหล่งทีม่าของเงนิลงทนุ/รายได ้      ธรุกจิสว่นตวั        เงนิเดอืน/ค่าจา้ง        เงนิปนัผล/ดอกเบีย้        เงนิออม       กูย้มื        มรดก        อื่นๆ .................................. 
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ขอ้มูลการท างาน  

         เจา้ของกจิการ                             ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ                         พนกังานบรษิทั                        พนกังานธนาคาร/สถาบนัการเงนิ 

         พนกังานบรษิทัหลกัทรพัย ์              อื่น ๆ ................................................................................................................................................................................. 

สถานทีท่ างาน.................................................................... ประเภทธรุกจิ ............................................................ต าแหน่ง ........................................ อายงุาน............ ปี 

ทีต่ัง้สถานทีท่ างาน................................................................................................................................................................ ................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ ..................รหสัไปรษณยี.์............................ 

โทรศพัท ์...............................................................โทรสาร......................................................................... รายไดต้่อเดอืน...............................................................บาท 

รายไดอ้ื่นต่อเดอืน ........................................................ บาท   แหล่งทีม่าของรายไดอ้ื่น ........................................................................................................................... 
ทรพัยส์นิ   1. ................................................................................ มลูคา่ .................................................... บาท                      ปลอดภาระ               ตดิภาระ 

     2. ................................................................................ มลูคา่ .................................................... บาท                       ปลอดภาระ               ตดิภาระ 

วงเงนิสนิเชื่อทีม่กีบัธนาคาร/สถาบนัการเงนิ  

                1. ประเภท ...................................................................................................................... .............  วงเงนิ .........................................................................บาท 

                2. ประเภท ...................................................................................................................... .............  วงเงนิ .........................................................................บาท 

บรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่นทีต่ดิต่อ 

                1. บรษิทั ...................................................................ประเภทบญัช ี...............................................  วงเงนิ ........................................................................บาท 

                2. บรษิทั ...................................................................ประเภทบญัช ี...............................................  วงเงนิ ........................................................................บาท 

แบบแสดงตนของผู้ขอเปิดบญัชี 

ประวตักิารกระท าความผดิตามกฎหมายฟอกเงนิในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา        ไมเ่คย          เคย (โปรดระบุ)........................................................................................................ 

ผูร้บัประโยชน์จากการท าธรุกรรมในทอดสุดทา้ย  

           เจา้ของบญัช ี              บุคคลอื่น (โปรดระบุ) ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................ ความสมัพนัธ ์...... ............................................. 

ผูม้อี านาจควบคุมการท าธรุกรรมในทอดสุดทา้ย  

           เจา้ของบญัช ี              บุคคลอื่น (โปรดระบุ) ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................ ความสัมพนัธ ์................................................... 

ผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทน (ถา้ม)ี (โปรดระบุ) ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................ความสมัพนัธ ์.................................................... 
 (โปรดระบุรายละเอยีดในหนงัสอืมอบอ านาจ)  
 

วิธีกำรรบั/ช ำระเงิน  และกำรรบัสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ 
1. วธิกีารรบั / ช าระเงนิ 

บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 

  หกั/โอนเขา้บญัช ีATS ธนาคาร...............................................................  หกั/โอนเขา้บญัชรีะบบ ATS ธนาคาร...................................................................... 

  สาขา............................................ประเภทบญัช.ี...................................  สาขา..................................................ประเภทบญัช.ี.............................................. 

  เลขที.่......................................................................................................  เลขที.่.................................................................................................................... 

  (โปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากธนาคาร (ATS) 

โดยชือ่บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัที่ใชเ้ปิดบญัชกีบับรษิทั และแนบ

ส าเนาสมุดบญัชหีน้าทีร่ะบุชือ่และเลขทีบ่ญัช)ี 

 (โปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืขอให้หกับญัชเีงนิฝากธนาคาร (ATS) 

โดยชือ่บญัชธีนาคารจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัที่ใชเ้ปิดบญัชกีบับรษิทั และแนบส าเนา 

สมุดบญัชหีน้าทีร่ะบุชือ่และเลขทีบ่ญัช)ี 
     
  หกั/โอนเขา้บญัช ีATS บญัชเีดยีวกบับญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท์ีข่า้พเจา้มกีบั   โอนผา่น ธนาคาร.................................................................................................. 

  บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั   สาขา..................................................ประเภทบญัช.ี............................................. 

  บญัชหีลกัทรพัยเ์ลขที.่............................ธนาคาร.....................................  เลขที.่................................................................................................................... 
  สาขา..............................................ประเภทบญัช.ี...................................   

  เลขที.่.....................................................................................................  รบั / จา่ยดว้ยเชค็  พนกังานเกบ็เงนิตามทีอ่ยู่   ตามทะเบยีน   ทีอ่ยู่ปจัจบุนั    

    ทีท่ างาน    อื่น ๆ ..................................................................... 

2. การรบัสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ (ไดแ้ก่ เงนิปนัผล ดอกเบีย้ รวมถงึสทิธต่ิาง ๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิอนัเกดิจากหลกัทรพัย)์ 

  โอนเงนิเขา้บญัชรีะบบ ATS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ขา้งตน้ 

  โอนเขา้บญัชธีนาคาร..........................................................................  สาขา ...................................................................... ประเภทบญัช.ี....................................... 

  เลขที.่..................................................................................................... (โปรดแนบส าเนาสมุดบญัชหีน้าทีร่ะบุชือ่และเลขทีบ่ญัช)ี 

  หมายเหตุ : กรณีมไิดร้ะบุ ลกูคา้ยนิยอมใหน้ าเขา้บญัชเีงนิฝากทีร่ะบุไว ้ตามวธิกีารรบั / ช าระเงนิ 
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......./......../......... ......./......../......... ......./......../......... 

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

สถำนท่ีให้ติดต่อ / ส่งเอกสำร 

สถานทีต่ดิต่อ            ทีท่ างาน         ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น        ทีอ่ยู่ทีต่อ้งการใหต้ดิต่อในการซือ้ขาย (ระบุ) ...............................................................................................   
........................................................................................................................................ ................................โทรศพัท.์................................................................................. 

สถานทีส่ง่เอกสาร       ทีท่ างาน         ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น           ท่ีอยูท่ี่ตอ้งการใหติ้ดต่อในการส่งเอกสาร (ระบุ) ...........................................................................................   
.........................................................................................................................................................................โทรศพัท.์................................................................................ 

ตวัอย่ำงลำยมือช่ือเจ้ำของบญัชีประเภท บคุคลธรรมดำ 

1 

 

2 

 ตวัอย่ำงลำยมือช่ือเจ้ำของบญัชีประเภท นิติบคุคล (ผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล)  

กรรมกำรคนท่ี 1 กรรมกำรคนท่ี 2 

ตวัอย่ำงตรำส ำคญัของนิติบคุคล 

 

ตวัอย่ำงลำยมือช่ือผู้รบัมอบอ ำนำจแทนเจ้ำของบญัชี (ถ้ำมี) 

1 

 

2 

 

เง่ือนไขกำรลงนำมบญัชีร่วม (หากไมร่ะบุใหถ้อืว่าตอ้งลงนามรว่มกนัทกุราย) 

 ลงนามคนใดคนหนึ่ง ลงนามรว่มกนั จ านวน.........................ใน........................... 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................................................................................................ 

ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัตรวจสอบขอ้มลูความน่าเชื่อถอื ฐานะการเงนิ และประวตักิารช าระหนี้ของขา้พเจา้จากบุคคลอื่นใด และยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใดทีม่ ี
ขอ้มลูดงักล่าวของขา้พเจา้ เปิดเผยใหบ้รษิทัทราบดว้ย  อกีทัง้ยนิยอมใหบ้รษิทัเกบ็รกัษาขอ้มลูไมว่่าจะรบัเป็นลูกคา้หรอืไม ่และไมว่่าบรษิทัจะเป็นผูเ้กบ็เอง หรอืส่งขอ้มูลไปเกบ็
ไวท้ีศ่นูยข์อ้มลูเครดติ รวมทัง้ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายละเอยีดขา้งตน้เป็นความจรงิถูกตอ้ง และครบถว้นทกุประการ และมไิดเ้ปิดบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุเพื่อบคุคลอื่น 

   ลายมอืชื่อลูกคา้   .................................................................................................... 
               (                                                                                                  )        
หมายเหตุ : บรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ง่เอกสารประกอบการพจิารณาคนืแกล่กูคา้ในทุกกรณี 

เอกสำรประกอบกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน (พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถกูต้อง) 
เจา้ของบญัช ี–บุคคลธรรมดา 
(   ) ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ/หนงัสอืเดนิทาง                   (   ) ส าเนาทะเบยีนบา้น                                     (   ) อากรแสตมป์ 30 บาท 
(   ) ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคาร หน้าทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชแีละเลขทีบ่ญัช ี
เจา้ของบญัช ี– นิตบิุคคล 
(   ) ส าเนาบตัรประชาชนกรรมการ หรอื ผูเ้ป็นหุน้สว่น  (   ) ส าเนาทะเบยีนบา้นกรรมการ หรอื ผูเ้ป็นหุน้ส่วน                                     
(   ) ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ  (   ) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 
(   ) งบการเงนิยอ้นหลงัอย่างน้อย 2 ปี (ถา้ม)ี   (   ) รายงานการประชมุฯ อนุมตัใิหบ้รษิทัเปิดบญัชกีองทนุกบั บจ.ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี
(   ) หนงัสอืมอบอ านาจอื่น (ถา้ม)ี (   ) ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคาร หน้าทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชแีละเลขทีบ่ญัช ี
(   ) ส าเนาหนงัสอืรบัรองจากกระทรวงพาณิชยอ์ายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัออกหนงัสอืฯ (   ) ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้      (   ) อากรแสตมป์ 30 บาท 
ผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

(   ) หนงัสอืมอบอ านาจ            (   ) ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ/หนงัสอืเดนิทาง (   ) ส าเนาทะเบยีนบา้น               (   ) อากรแสตมป์ 30 บาท 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีบริษทั 

ความเหน็ผูแ้นะน าการลงทนุ 
         พืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจในการลงทนุ ................................................................................................................................................................................................. 
         ขอ้จ ากดัในการลงทนุ ........................................................................................................................................................................................................................... 

จดุประสงคใ์นการลงทนุ    (   ) ระยะสัน้    (   ) ระยะปานกลาง     (   ) ระยะยาว      (   )  อื่นๆ ............................................................................. ............................ 
ความเหน็อื่น ........................................................................................................................................................................................................................................ 

   
                            ผูแ้นะน ากาลงทนุ                                           หวัหน้าแผนก/หวัหน้าส่วน/หวัหน้าทมี                    ผูจ้ดัการสาขา/หวัหน้าฝา่ยการตลาด 
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สญัญำแต่งตัง้ตวัแทนนำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทุน 

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

สญัญาฉบบันี้ท าที ่บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ระหว่าง บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่130-132 
อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ชัน้ 2, 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ซึง่ต่อไปในสญัญานี้จะเรยีกว่า “บรษิทั” ฝา่ยหน่ึง กบั
...........................................................................................................................................................................................ซึง่ต่อไปในสญัญานี้จะเรยีกว่า “ลูกคา้” อกีฝา่ยหน่ึง 

โดยทีบ่รษิทัเป็นผูป้ระกอบธรุกจิหลกัทรพัย ์ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นตวัแทนนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์หรอืการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ใหท้ าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนับสนุนการขาย รบัซื้อคนื 
และสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามกฎหมาย รวมทัง้การใหค้ าแนะน าการลงทนุ และการใหบ้รกิารดา้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนหรอืธุรกรรมอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง คู่สญัญาทัง้สองฝา่ยจงึ
ตกลงท าสญัญาโดยมขีอ้ตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอยีด ดงันี้ 

ขอ้ 1. เวน้แต่จะระบุไวโ้ดยชดัแจง้ในสญัญานี้ ถอ้ยค าดงัทีป่รากฏใหม้คีวามหมายดงันี้ 

“หน่วยลงทนุ” หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่อกโดยกองทนุรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535   และใหห้มายรวมถงึ ตราสาร
ทนุ ตราสารหนี้ หลกัทรพัยใ์นตลาดเงนิ หรอื สนิคา้อื่นใดตามทีก่องทนุรวม และ/หรอื ส านกังานก าหนดขึน้ในภายหน้าดว้ย 

“กองทนุรวม” หมายถงึ โครงการลงทนุโดยน าเงนิของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุรวมกนัและบรหิารจดัการโดยบรษิทัจดัการเพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนใหก้บักองทนุ 

“บรษิทัจดัการ” หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ทีท่ าสญัญาหรอืมขีอ้ตกลงกบับรษิทัใหเ้ป็นตวัแทนผูส้นบัสนุนการขาย รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตามเงื่อนไขทีก่ าหนด 

“การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม (กองทนุตน้ทาง) เพื่อน าเงนิค่าขายไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอกีกองทนุหนึ่ง 
(กองทนุปลายทาง) โดยกองทนุตน้ทางและกองทนุปลายทางอาจเป็นกองทนุภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนัหรอืต่างบรษิทัจดัการกไ็ด ้

“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึแหลง่กลางในการซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศดว้ย 

“ส านกังาน” หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทั ส านกัหกับญัช ี(ประเทศ
ไทย) จ ากดั บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืหน่วยงานอืน่ใดภายใตก้ฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ 

“บรษิทั” หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี (ประเทศไทย) จ ากดั และใหห้มายความรวมถงึผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทั ผูร้บัมอบอ านาจ พนักงานหรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัภายใตส้ญัญานี้                                                                                                                                                                                                                                                                             

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึ นิตบิุคคลทีม่ขีอ้ตกลงกบับรษิทัเกีย่วกบัการรบั-ส่งค าสัง่ซือ้ขาย การท าธรุกรรมต่างๆ ของลูกคา้ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของผูใ้หบ้รกิาร
เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคภ์ายใตส้ญัญานี้ 

“ระบบอนิเทอรเ์น็ต” หมายถงึ การท าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยใชค้อมพวิเตอร ์ เครื่องมอือเิลก็ทรอนิกสท์ีม่กีารเชื่อมต่อระหว่างเครอืขา่ยของบรษิทั ลูกคา้ ตลาด
หลกัทรพัย ์ ส านกังาน บรษิทัจดัการ ผูใ้หบ้รกิาร โดยสามารถตดิต่อสื่อสารถงึกนัไดเ้พื่อท าการซือ้ ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และใหห้มายความรวมถงึการท าธรุกรรม
เกีย่วเนื่องกบัสญัญา การสบืคน้ขอ้มลู ขา่วสาร การคดัลอกแฟ้มขอ้มลูและใชโ้ปรแกรมอื่นใดภายใตส้ญัญานี้ 

“ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส”์ หมายถงึ ขัน้ตอน วธิกีาร การด าเนินกระบวนการหรอืวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ
โทรคมนาคม เครื่องมอืสื่อสารอเิลค็ทรอนิกส ์โทรศพัท ์โทรสาร การจดัส่ง พมิพห์รอืออกเอกสารทางอเิลก็ทรอนิกสไ์มว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามระเบยีบกรมสรรพากรวา่
ดว้ยการจดัท า สง่มอบและเกบ็รกัษาใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละใบรบัอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2555 

“ธรุกรรมเกีย่วเนื่องกบัสญัญา” หมายถงึ การโอน รบัโอน รบัมอบ ส่งมอบ หรอืด าเนินการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รวมทัง้ธรุกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัย ์ส านกังาน บรษิทัจดัการ ดว้ย 

“รหสัประจ าตวั” (User Name) หมายถงึ ชื่อของผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นลูกคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สู่ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทั และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารภายใตส้ญัญานี้ 

“รหสัผา่น” (Password) หมายถงึ รหสัผา่นเฉพาะของลูกคา้ เพื่อใชย้นืยนัการเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สู่ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทั และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิาร
ภายใตส้ญัญานี้ 

ขอ้ 2. ลูกคา้ตกลงแต่งตัง้และมอบอ านาจใหบ้รษิทัเป็นตวัแทนนายหน้าเพื่อซือ้ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รวมทัง้มอบอ านาจใหบ้รษิทัเป็นผูร้บัมอบอ านาจเพื่อด าเนินธรุกรรมที่
เกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุแทนลูกคา้ภายใตส้ญัญานี้ โดยลูกค้าตกลงยนิยอมรบัผดิชอบผูกพนัตามค าสัง่ซื้อขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดย
ลูกค้าอาจมคี าสัง่ด้วยวาจา  หรอืลายลักษณ์อกัษร หรือมคี าสัง่ผ่านโทรศพัท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมอืสื่อสารอื่นใดในระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต หรอืวธิกีารอื่นใดตามประเพณีปฏบิตั ิในการซือ้ขายหน่วยลงทนุซึง่ถอืปฏบิตัอิยู่ทัว่ไป เมื่อบรษิทัไดร้บัทราบค าสัง่โดยชดัเจนปราศจากขอ้สงสยัแล้วใหถ้อืว่า
เป็นค าสัง่โดยชอบของลูกคา้ และลูกคา้ยอมรบัผลของค าสัง่ดงักล่าวเสมอืนว่าลูกคา้ไดอ้อกค าสัง่นัน้ดว้ยตนเอง 
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ขอ้ 3. ในกรณีลูกคา้ประสงคจ์ะซือ้ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และหรอืขอใชบ้รกิารผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ลูกคา้จะตอ้งยนิยอมและปฏบิตัติามเงื่อนไข วธิกีารทีบ่รษิทั
ประกาศไวใ้นสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้ทีม่อียู่ในปจัจบุนัหรอืทีจ่ะมกีารแก้ไขเพิม่เตมิในภายหน้าด้วย บรษิทัและลูกค้าตกลงใหถ้อืว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
สญัญานี้ โดยลูกคา้ตกลงขอใชบ้รกิารดงันี้ (1) บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (2) บรกิารรบัเอกสารผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (3) บรกิาร
รบั/จา่ยเงนิกบับรษิทัผา่นระบบอตัโนมตั ิ(ATS) 

ขอ้ 4. ลูกคา้ตกลงเป็นผูบ้นัทกึค าสัง่ใดๆ ดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืเครื่องมอืสื่อสาร หรอืเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกสโ์ดยตนเอง และส่งค าสัง่ผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไปยงั
ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทั ลูกคา้ยอมรบัและเขา้ใจดวี่า การซือ้ขายหรอืท าธรุกรรมผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตถอืเป็นสทิธเิฉพาะตวัโดยใชร้หสัประจ าตวั 
รหสัผา่น และ/หรอื วธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัก าหนด โดยใหม้ผีลผกูพนัลูกคา้ทกุประการ ลูกคา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบต่อการกระท าดงักล่าวเสมอืนหนึ่งเป็นผูก้ระท าดว้ย
ตนเอง ลูกคา้ขอใหค้ ารบัรองและยนืยนัว่า ลูกคา้มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารซื้อขาย และ/หรอืธุรกรรมผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต และมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นอย่างดแีลว้  

ขอ้ 5. ลูกคา้ทราบว่าเป็นสทิธขิองบรษิทัทีจ่ะไมร่บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของลูกคา้กไ็ด ้ในกรณีทีลู่กค้ามภีาระหนี้ค้างช าระจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืลูกค้ามภีาระหนี้อื่นใด
คา้งช าระกบับรษิทั หรอืกรณีจ าเป็นอื่นใดเพื่อทีจ่ะป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัทัง้น้ี ลูกค้าตกลงสละบรรดาสทิธทิัง้หลายทีจ่ะยกขึน้เป็นขอ้ต่อสู้ใดๆ กบั
บรษิทัทกุประการ 

ขอ้ 6. ลูกคา้ตกลงทีจ่ะช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุรวมถงึค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นใดใหแ้ก่บรษิทัตามทีบ่รษิทัก าหนดทุกประการ ในกรณีทีลู่กค้าไม่
ช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ   ค่านายหน้า   ค่าธรรมเนียมหรอืเงนิอื่นใดตามจ านวนหรอืภายในเวลาทีบ่รษิทัก าหนด ใหถ้อืว่าลูกค้าเป็นหนี้บรษิทัและลูกค้ายนิยอมช าระ
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี นบัแต่วนัครบก าหนดช าระจนกว่าลูกคา้จะช าระหนี้เสรจ็สิน้ ทัง้นี้ อตัราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทีบ่รษิทัจะประกาศเป็น
คราวๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ  

ขอ้ 7. ลูกคา้ยนิยอมใหบ้รษิทับงัคบัขายหน่วยลงทนุและน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายหรอืถอนยอดเงนิคงเหลอืของลูกคา้ในบญัชซีือ้ขายหน่วยลงทนุ เพื่ อน ามาหกัช าระภาระหนี้สนิ
ทีลู่กคา้มต่ีอบรษิทัทัง้ทีม่อียู่แลว้ในปจัจุบนัหรอืทีจ่ะมต่ีอไปในอนาคต จนกว่าบรษิทัจะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ โดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้งหรอืคดัค้านแต่ประการใด
ทัง้สิน้ 

ขอ้ 8. ลูกคา้ตกลงมอบอ านาจใหบ้รษิทัมอี านาจกระท าการใดๆ แทนลูกคา้ภายในเงื่อนไขของสญัญานี้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ซือ้ ขาย สบัเปลีย่น โอน รบัโอน รบัมอบ ส่งมอบ ถอืครองหน่วยลงทนุ 

(2) แต่งตัง้และถอดถอนตวัแทนชว่ง เพื่อกระท าการใดๆ ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญานี้ 

(3) ลงนามหนงัสอื บนัทกึ เอกสาร หรอืตราสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืท าการอื่นใดทีจ่ าเป็นหรอืสมควรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใตเ้งื่อนไขของสญัญานี้ 

(4) ในกรณีทีลู่กคา้ถงึแก่ความตาย หรอืถูกพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด หรอืเป็นบุคคลผูล้ม้ละลาย หรอืเป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ ลูกค้ายอมให้
บรษิทัมสีทิธจิดัการหรอืกระท าการใดๆ กบัหน่วยลงทนุ หลกัทรพัย์ เงนิ ทรพัย์สนิ สทิธเิรยีกรอ้ง หรอืผลประโยชน์ใดๆ ของลูกค้าเพื่อการปกป้องและรกัษา
ผลประโยชน์ของลูกคา้ และ/หรอื ของบรษิทั ทัง้นี้ ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัมสีทิธขิายหน่วยลงทนุทัง้หมด หรอืบางส่วนได้ทนัท ีเพื่อน าเงนิมาช าระหนี้ทัง้
ปวงทีลู่กคา้ยงัคา้งช าระแก่บรษิทัโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

(5) ลูกคา้ยนิยอมใหถ้อืว่าหน่วยลงทนุทัง้หมดของลูกคา้เป็นประกนัการช าระหนี้ตามสญัญานี้ และ/หรอื หนี้อื่นใดทีลู่กคา้มอียู่กบับรษิทัทัง้ปวง 

ขอ้ 9. ลูกคา้ตกลงมอบหมายใหบ้รษิทัท าหน้าทีดู่แล เกบ็รกัษาหน่วยลงทุน หลกัทรพัย์ เงนิ หรอื ทรพัย์สนิอื่นใดของลูกค้ารวมทัง้บรรดาสิทธปิระโยชน์ใดๆ ทัง้นี้ ลูกค้าตกลง

ผกูพนัและใหค้ ารบัรองต่อบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

(1) ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า บรษิทัอาจน าเงนิของลูกค้าไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อลูกค้าเป็นการเฉพาะราย และ/หรอื เพื่อลูกค้าของบรษิั ทหลายราย

รว่มกนัไมว่่าวธิหีนึ่งวธิใีดหรอืหลายวธิ ีเชน่ (1) ฝากเงนิไวก้บัธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารอื่นทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ (2) ลงทุนในลกัษณะอื่นใดตามที่

ส านักงานก าหนด ทัง้นี้ การลงทุนดงักล่าวขา้งต้น ลูกค้ายินยอมตกลงให้บรษิัทฝากเงนิและ/หรอืลงทุนกบัผู้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิัทไม่ ว่าโดยทางตรง 

ทางออ้ม ตามทีส่ านกังานก าหนด ในกรณีทรพัยส์นิ (หน่วยลงทนุ เงนิ หลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่นใด) ของลูกค้าสูญหายหรอืเสยีหายอนัเนื่องมาจากการละเลย

การปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทัดงักล่าว บรษิทัจะรบัผดิชอบในทรพัยส์นิของลูกคา้อย่างเตม็จ านวน 

(2) บรษิทัมสีทิธเิรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการดูแลรกัษาหน่วยลงทนุ หลกัทรพัย ์เงนิ หรอื ทรพัยส์นิอื่นใดของลูกค้า ตามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัก าหนดโดยไม่

จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้ 

(3) ลูกคา้รบัรองและยนืยนัว่า ก่อนท าสญัญานี้ ลูกคา้รบัทราบและเขา้ใจเป็นอย่างดแีลว้ เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัขิองลูกคา้และวธิกีารของบรษิัทในการฝากเงนิหรอืถอน

เงนิ หน่วยลงทนุ หลกัทรพัย ์และ/หรอืทรพัยส์นิอื่นใดของลูกคา้ 

(4) ลูกคา้รบัทราบว่าเงนิของลูกคา้จะไมอ่ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขการใหค้วามคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ 

กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิจงึไมป่ระกนัการช าระคนืตน้เงนิและดอกเบีย้ ส าหรบัเงนิของลูกคา้ทัง้สิน้ 
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(5) บรษิทัจะส่งรายงานแสดงทรพัยส์นิใหแ้ก่ลกูคา้เป็นรายเดอืน เวน้แต่ในเดอืนใดลูกคา้ไมม่ธีรุกรรมซึง่กอ่ใหเ้กดิความเคลื่อนไหว หรอื เปลีย่นแปลงในทรพัยส์นิที่

ไดร้บัมอบหมายใหบ้รษิทัท าหน้าทีดู่แลรกัษาตามสญัญานี้ บรษิทัมสีทิธไิม่จดัส่งรายงานแสดงทรพัย์สนิส าหรบัเดอืนนัน้ และในกรณีทีลู่กค้าไม่มธีุรกรรมใน

ลกัษณะดงักล่าวตดิต่อกนัเกนิ 6(หก) เดอืนขึน้ไป บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะจดัส่งรายงานแสดงทรพัยส์นิใหแ้ก่ลูกคา้เป็นราย 6(หก) เดอืนแทน 

(6) ลูกคา้ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามระเบยีบและวธิกีารของบรษิัทเกีย่วกบัการฝาก ถอนทรพัยส์นิของลูกคา้จากบรษิทั หรอืดูแลและรกัษาทรพัย์สนิของลูกค้าตลอดจน

ค่าธรรมเนียมในการดูแลและรกัษาทรพัยส์นิของลูกค้าทีไ่ด้มอียู่ก่อน หรอืในขณะทีไ่ด้ท าสญัญาฉบบันี้ โดยการเบกิถอนทรพัย์สนิของลูกค้า แต่ละครัง้ ลูกค้า

จะตอ้งแจง้ต่อบรษิทัเป็นหนงัสอืหรอืด าเนินการตามวธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัก าหนด รวมทัง้การลงนาม โดยสามารถถอนไดไ้มเ่กนิจ านวนทรพัยส์นิทีม่อียู่จรงิ

หลงัหกัภาระหนี้สนิต่างๆ ของลูกค้าแล้ว อนึ่งกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงระเบยีบและวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น บรษิทั จะแจง้ใหลู้กค้าทราบตามวิธกีารทีบ่รษิัท

ก าหนด 

ขอ้ 10.   สญัญาน้ีมผีลบงัคบัใชต้ลอดไปจนกวา่ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงจะบอกเลกิสญัญา โดยจะตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหน่ึงทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15(สบิหา้) วนั 

นบัแต่ วนัทีจ่ะใหส้ญัญานี้มผีลเป็นอนัสิน้สุดลง ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัทหีากลูกคา้ไม่ช าระหนี้ใหแ้ก่บรษิทัภายในเวลาที่ก าหนด หรอืปฏบิตัผิดิสญัญาขอ้ใด

ขอ้หนึ่ง 

ขอ้ 11.  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ ของส านกังาน ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทัประสงคท์ีจ่ะประกาศขอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไข

อื่นใดซึง่มผีลกระทบถงึเงื่อนไขภายใตส้ญัญานี้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใดๆ ตามสญัญานี้เพื่อใหส้อดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ประกาศตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร เมื่อบรษิทัด าเนินการแจง้เป็นหนงัสอืใหลู้กคา้รบัทราบ หรอืประกาศผา่นเวบ็ไซด์ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพนัทีจ่ะปฏบิตัติาม

อย่างเครง่ครดัโดยไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้ 

ขอ้ 12.   ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัโอน สทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิ ผลประโยชน์ ทรพัยส์นิ หลกัประกนั ทีไ่ดใ้หไ้วไ้มว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนภายใตส้ญัญานี้ใหแ้ก่บุคคลหรอืนิติ

บุคคลอื่นใดกไ็ด ้ทัง้นี้ บรษิทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นหนงัสอื 

ขอ้ 13.   การบอกกล่าว การแจง้ หนังสอื บนัทกึ เอกสาร รวมทัง้ประกาศภายใต้สญัญานี้  หากบรษิทัจดัส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปตามทีอ่ยู่จดหมาย

อเิลก็ทรอนิกสท์ีลู่กคา้แจง้ไว ้หรอืการปิดประกาศไว ้ณ ทีท่ าการบรษิทั หรอืประกาศทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืการแจง้ดว้ยวธิอีื่นใดใหแ้ก่ลูกค้าทราบแล้ว  โดยไม่ค านึงถงึ

ว่าลูกค้าจะได้รบั หรอืรบัทราบหรอืไม่ หรอืมผีู้อื่นรบัไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว การแจ้ง การส่ง ประกาศให้แก่ลูกค้า โดยชอบแล้ว ในกรณีที่ลูกค้า

เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ สถานทีต่ดิต่อ หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นหนงัสอืทนัท ี

ขอ้ 14.   ลูกค้ายนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มูลทัง้หมดหรอืบางส่วนเกี่ยวกบัลูกค้าภายใต้สญัญานี้ หรอืธุรกรรมอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัการประกอบธุรกจิหลกั ทรพัย์ซึ่งบรษิทัได้เกบ็

รกัษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทัง้ตกลงยนิยอมใหข้อ้มูลทีจ่ าเป็น เพื่อการก ากบัดูแลภายใต้กฎหมาย  ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ของตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงาน 

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หน่วยงานทีก่ ากบัดูแล หรอืหน่วยงานราชการ  

สญัญาฉบบันี้ ลูกคา้ไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้และเหน็ว่าถูกตอ้งตามเจตนาทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี ไวต้่อหน้าพยาน 

                     

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………..ลูกคา้ 

(                                                                                                               ) 

ลงชื่อ…………………………………………………………………………………..บรษิทั 

(                                                                                                                ) 

           ลงชื่อ…………………………………………………………………………………..พยาน / ผูแ้นะน าการลงทนุ 

(                                                                                                               ) 
 

ลงชื่อ...................................................................…….....................................พยาน 

(                                                                                                              ) 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 

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

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

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

หนงัสอืรบัรองนิตบิคุคล /...........................................เลขที.่................................................ซึง่เป็นลูกคา้และท ำสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนนำยหน้ำเพ่ือซ้ือขำยหน่วยลงทุน และ/

หรือเปิดบญัชีกองทนุรวม รวมทัง้ท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กบั บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (ต่อไปจะเรยีกวา่ “บรษิทั”)  

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

เลขที*่......................................................................ออกเมื่อวนัที.่............................................................................วนัหมดอาย…ุ.................................................................. 

สถานภาพการสมรส*     โสด       สมรส ชื่อ/นามสกุลคู่สมรส ...................................................................................................................       หย่า      หมา้ย 

ทีอ่ยู่ปจัจบุนั*.....................................................หมูท่ี.่................ซอย/ตรอก……………….………….....................................ถนน..................................................................... 

แขวง/ต าบล.....................................................เขต/อ าเภอ....................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณยี.์............................................ 

ประเทศ.................................................... โทรศพัทบ์า้น..........................................................โทรสาร...........................................โทรศพัทม์อืถอื........................................... 

ประกอบอาชพี*......................................................สถานทีท่ างาน*....................…..........................................................................โทรศพัทท์ีท่ างาน*...................................... 

ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็น....................................................................................................... ...............................(ต่อไปจะเรยีกว่า “ผูร้บัมอบอ านาจ”) 

โดยใหผู้ร้บัมอบอ านาจมอี านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อกระท าการแทนขา้พเจา้กบับรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

(1) สัง่ซือ้   สัง่ขาย  สบัเปลีย่น หน่วยลงทนุ ตลอดจนรบัรอง ยนืยนั ค าสัง่ซือ้- ขาย สบัเปลีย่น หรอืด าเนินธรุกรรมอื่นใดรวมทัง้ลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ช าระเงนิค่าซือ้ สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รบัเชค็ค่าขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ การรบัเงนิปนัผล/ดอกเบี้ย หรอืรบัสทิธอิื่นใดทีเ่กดิจากหน่วยลงทุน รบัเชค็จากการ

ถอนหลกัประกนัอื่นใด 

(3) ลงนามเพื่อการโอน รบัโอน รบัมอบ ส่งมอบ ถอืครองหน่วยลงทนุ รวมทัง้ลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) แจง้น าเงนิค่าขายหรอืถอนเงนิประกนัหรอืหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพื่อช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ รวมถงึการแจง้น าเงนิค่าขายหรอืถอนเงนิประกนัเพื่อน าเขา้บญัชี

ของขา้พเจา้ทีม่อียู่กบัธนาคาร โดยการแจง้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัก าหนดรวมถงึวธิีการอื่นใดทีข่า้พเจา้ไดข้อใชบ้รกิารกบับรษิทั 

การใดๆ ทีผู่้รบัมอบอ านาจได้กระท าไปภายใต้ขอบอ านาจแห่งหนังสอืมอบอ านาจฉบบันี้ใหถ้ือว่าผูกพนัขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบและให้ ถอืเสมอืนหนึ่งว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระท าการดว้ยตนเองทกุประการ จนกว่าจะมหีนงัสอืแจง้ยกเลกิ เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมอืชื่อพรอ้มประทบัตราส าคญั(ถา้ม)ี ไวต้่อหน้าพยาน 

  
 ลงชื่อ.…….………………………………………….................................... ลูกคา้ / ผูม้อบอ านาจ 

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

 

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

(……………………………………………………………………....….) 

 

ลงชื่อ...................................................................……..............................พยาน 

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

 

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

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

 

หมายเหตุ :  -  ขอ้ความทีไ่ม่ตอ้งการใหข้ดีฆ่าออก และลงลายมอืชือ่ก ากบัโดยผูม้อบอ านาจ  

 -* ขอ้มลูขัน้ต า่ทีต่อ้งมใีหค้รบถ้วน ตามประกาศของทางราชการ  

 - โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้าน ทีล่งนามรบัรองส าเนาถกูต้อง ของผูร้บัมอบอ านาจ 

 
 

 

อากร
แสตมป์ 
30 บาท 

PI-APP-201804A 
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หนังสือรบัทรำบหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีกำรในกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 
นอกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

       วนัที.่....................................................................... 
 
 
ตามทีข่า้พเจา้................................................................................................................................................... ...... ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ลูกค้า” ตกลงท าสญัญา

และแต่งตัง้บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส- ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บรษิทั” ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนนายหน้าเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย์ทัง้ในและนอก
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า ฉบบัลงวนัที.่............................................................................ ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า “สญัญา
นายหน้า” นัน้ 
 

 โดยทีลู่กคา้มคีวามประสงคจ์ะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ดว้ยการซือ้ และ/หรอืขายหน่วยลงทนุนอกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และโดยที่
บรษิทัรบัการแต่งตัง้ใหท้ าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากบรษิทัจดัการด้วย ลูกค้าจงึขอท าหนังสอืฉบบันี้มอบไว้
ใหแ้ก่บรษิทั ตามเงื่อนไข ดงันี้  
 

ข้อ 1. ลูกคา้ตกลงผกูพนัและปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขและวธิกีารในการซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทนุนอกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี้ 
1.1  ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่าในการท าค าสัง่ซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทนุ ลูกคา้จะท าค าสัง่ตามแบบและวธิทีีบ่รษิทัก าหนดทกุประการ 
1.2  ในกรณีทีลู่กคา้มคี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิทัเป็นเชค็ บรษิทัจะจา่ยเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวแทนลูกคา้ไปก่อนเวลาได้ 

รบัทราบผลการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ดงักล่าว และในกรณีทีลู่กค้ามคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจะรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนไว้แทนลู กค้าเพื่อส่ง
มอบใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

1.3  ในกรณีทีบ่รษิทัเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ทีลู่กคา้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไมไ่ด ้บรษิทัมสีทิธสิัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้ดงักล่าวได้โดย
ทนัทใีนเวลาอื่นใดตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร และบรษิทัมสีทิธริบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าว เพื่อน าไปช าระคนืเงนิทีบ่รษิทัได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน
แทนลูกคา้ไปดงักล่าวพรอ้มดว้ยคา่ปรบั ตามอตัราทีบ่รษิทัก าหนดโดยหากเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอทีจ่ะช าระคนืใหแ้ก่บรษิทัตาม
จ านวนดงักล่าว ลูกคา้จะตอ้งช าระเงนิในส่วนนัน้คนืใหแ้ก่บรษิทัพรอ้มดว้ยค่าปรบั(ถา้ม)ีโดยทนัทแีละใหถ้อืว่าเอกสารหรอืหลกัฐานใดๆ ซึ่งรวมถงึหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุทีลู่กคา้ไดร้บัอนัเนื่องมาจากการขายคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นอนัยกเลกิไปโดยทนัที 

1.4  ในกรณีทีบ่รษิทั และ/หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก าหนดด าเนินการใดๆ ตามหนงัสอืนี้ใหถ้อืว่าลูกคา้ไดม้อบอ านาจใหแ้ก่บรษิทั และ/หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก าหนดเป็น
ผูม้อี านาจด าเนินการดงักลา่ว อนัไดแ้ก่ การท าค าสัง่ซือ้ และ/หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ การรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้การลงนาม และหรอืกระท า
การอื่นใดแทนลูกคา้ไดท้กุประการ 

1.5  ในกรณีที่ราคาซื้อ และ/หรอื ราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดนัน้ไม่ถูกต้องและมกีารชดเชยราคาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการในกรณีทีร่าคาขาย
หน่วยลงทนุ และ/หรอื ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไมถู่กตอ้ง ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหท้ าการชดเชยส าหรบัหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัได้ท าการซื้อ 
และ/หรอืขายคืนตามค าสัง่ของลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าวทุกประการ และหรอืหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บรษิัท
เหน็สมควร รวมทัง้ลูกคา้ยนิยอมช าระเงนิจ านวนใดๆ เพิม่เตมิใหแ้ก่บรษิทั (หากม)ี อนัเนื่องมาจากการด าเนินการชดเชยราคาดงักล่าวขา้งต้นทนัท ีเมื่อ
ไดร้บัแจง้จากบรษิทั 

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

โดยลูกคา้จะตอ้งเปิดบญัชขีายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวผา่นบรษิทั ดว้ยการลงนามค าขอใชบ้รกิารกองทนุรวม และ/หรอื ค าขอเปิด
บญัชกีองทนุ และ/หรอืแบบฟอรม์อื่นใดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ และ/หรอืบรษิทัก าหนด 

(2)  การท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนนายหน้าการซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทนุตามหนงัสอืนี้ บรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าตอบแทนใน
การท าหน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุจากบรษิทัจดัการดว้ย 

(3)  การทีบ่รษิทัซือ้ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของลูกคา้ ลูกค้าไมม่สีทิธยิกเลกิค าสัง่ซื้อ และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทุน เว้นแต่ลูกค้า
จะไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทั 

1.7  ลูกค้าตกลงยนิยอมผูกพนั และปฏบิตัติามรายละเอยีด เงื่อนไขตามทีร่ะบุไว้ในหนังสอืชีช้วนเสนอขายคนืหน่วยลงทุนซึ่งลูกค้าได้ลงทุนไว้ต ามหนังสอืนี้ 
ทกุประการ 
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ข้อ 2.       ลูกคา้รบัทราบเป็นอย่างดแีล้วว่า การท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนับสนุนการขาย และ/หรอื รบัซื้อหน่วยลงทุนตามหนังสอืนี้ บรษิทั และ/หรอื พนักงานผูท้ า

หน้าทีข่าย และ/หรอื ซือ้หน่วยลงทุนของบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความผูกพนัทีจ่ะต้องปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล .ต. และ/หรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ของหน่วยงานราชการผูม้อี านาจอื่นใดหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันัน้ ลูกค้าจงึตกลงยนิยอมให้
ความรว่มมอืกบับรษิทั และ/หรอื พนกังานผูท้ าหน้าทีข่าย และ/หรอื รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของบรษิทัอย่างเตม็ความสามารถ และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไขและวธิกีารในการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัก าหนดทุกประการ รวมทัง้ยนิยอมในการใหข้อ้มูล
ส่วนตวัของลูกคา้ ขอ้มลูเพื่อการรายงานธรุกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เช่น การรูจ้กัลูกค้า (KYC) การตรวจสอบ
เพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (CDD) เป็นตน้ การจดัท าหรอืลงนามเอกสารหลกัฐานใดๆ ตามทีก่ าหนดตลอดจนขอใหค้ ารบัรองต่อบรษิทัว่า ลูกค้าจะ
ไมก่ระท า หรอืงดเวน้กระท าการ หรอืยนิยอมใหผู้อ้ ื่นกระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการจนเป็นเหตุใหบ้รษิทั กรรมการ พนักงานและลูกจา้งของบรษิทัต้อง
ถูกปรบั รบัโทษ รบัผดิหรอืได้รบัความเสยีหาย ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ ค าสัง่ของหน่วยงานราชการผูม้อี านาจอื่นใด หรอืกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง หากลูกค้าฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามค ารบัรองดงักล่าว ลูกค้าตกลง
ยนิยอมชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั กรรมการ พนกังานและลูกจา้งของบรษิทัทนัททีีไ่ดร้บัแจง้จากบรษิทัทกุประการ 

 

ข้อ 3.       ในกรณีทีลู่กคา้ประสงคจ์ะยกเลกิหนงัสอืฉบบันี้ ลูกคา้จะตอ้งมหีนงัสอืบอกกล่าวใหบ้รษิทัทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15(สบิหา้) วนัท าการ 
 

ข้อ 4.       ในกรณีทีข่อ้ความในหนังสอืฉบบันี้ขดัต่อกฎหมายหรอืใชบ้งัคบัไม่ได้ตามกฎหมายหรอืหรอืขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ใดๆ หรอืตกเป็นโมฆะโดยผลของ
กฎหมายใด ลูกคา้ใหถ้อืว่าขอ้ความในส่วนทีม่ผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไป 

 

ข้อ 5.       ลูกคา้ใหถ้อืว่าหนงัสอืฉบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า บรรดาขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าให้
น ามาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

ข้อ 6.       ลูกค้าตกลงและยอมรบัว่า บรษิทัมสีิทธยิกเลกิ และ/หรอืปฏเิสธไม่ปฏบิตัิตามหนังสอืทนัทเีมื่อใดกไ็ด้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งใหลู้กค้าทราบล่วงหน้าแต่
ประการใด 

 

ข้อ 7.       ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า บรษิทัมสีทิธแิกไ้ขปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนนายหน้าเพื่อซื้อ และ/หรอื 
ขายคนืหน่วยลงทนุนอกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื หลกัเกณฑเ์งื่อนไขและวธิกีารในการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสนบัสนุนการขาย และ/หรอื 
รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้มสีทิธเิรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้า่ยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามทีบ่รษิทัเหน็สมควร โดยบรษิทั
ตกลงแจง้ใหลู้กคา้ทราบและลูกคา้ตกลงผกูพนัทีจ่ะปฏบิตัติามทีบ่รษิทัแกไ้ขปรบัปรงุเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยเครง่ครดัทกุประการ  

 
เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ ลูกคา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………………..ลกูคา้ 

(                                                                                                                            ) 
 

 ลงชื่อ…………………..……………………………………………………………....พยาน /  ผูแ้นะน าการลงทนุ 
 (                                                                                                                            ) 

 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………………..พยาน 

(                                                                                                                            ) 
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คู่มือผูล้งทุน (OMNIBUS) 
 

สิทธิของผู้ลงทุน 
 

1. บรษิัทสามารถขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิัทจดัการมากกว่า 1 แห่งได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรใชส้ทิธขิอทราบรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งที่บรษิทัขายหน่วย
ลงทนุให ้

2. เพื่อใหก้ารตดิต่อเป็นไปโดยสะดวก ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบชื่อ ทีอ่ยู่ ของบรษิทัจดัการและบรษิทั รวมทัง้ ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของพนักงานผู้
ปฏบิตัหิน้าทีข่ายหรอืรบัคนืหน่วยลงทนุ 

3. เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ได้รบัการแนะน าใหซ้ื้อ พรอ้มทัง้ค าเตอืนและค าอธบิายเกี่ยวกบั
ความเสีย่งของการลงทนุในกองทนุรวม (เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการลงทนุประเภทอื่น) 

4. เพื่อใหไ้ด้รบัทราบขอ้มูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการลงทุน ผูล้งทุนควรใชส้ทิธขิอทราบสถานะของกองทุนร วม 
ในปจัจบุนั เชน่ กองทนุรวมทีจ่ะลงทนุมกีารด าเนินการโดยปกต ิไมอ่ยู่ในชว่งควบรวมกบักองทุนอื่นทีไ่ม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูล้งทนุ 

5. เนื่องจากบรษิทัสามารถขายหน่วยลงทุนให้กบับรษิทัจดัการมากกว่า 1 แห่งและอาจรบัค่าธรรมเนียม หรอืผลตอบแทนจากบรษิทัจดัการแต่ละแห่งไ ม่
เทา่กนั ผูล้งทนุควรใชส้ทิธขิอทราบอตัราค่าธรรมเนียม หรอืผลตอบแทนทีบ่รษิทัไดร้บัเพื่อดเูปรยีบเทยีบกนัได ้

6. หากทา่นเป็นผูล้งทนุทีไ่ดร้บัการตดิต่อโดยทา่นมไิดข้อหรอืแจง้ผูข้ายไว ้ท่านสามารถปฏเิสธได้โดยไม่ขอรบัการตดิต่อใดๆ ในลกัษณะเป็นการขายหน่วย
ลงทนุ 

7. หากทา่นเป็นผูล้งทนุทีไ่ดร้บัการตดิต่อโดยทา่นมไิดข้อหรอืแจง้ผูข้ายไว ้และตดัสนิใจลงทนุไปแลว้ ในกรณีดงักล่าวนี้ท่านสามารถใชส้ทิธขิอยกเลกิการซื้อ 
หรอืท าการขายคนืหน่วยลงทนุได ้ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว้ 

 

กำรย่ืนข้อร้องเรียนเก่ียวกบักำรลงทุนในกองทุนรวม 
 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยื่นขอ้รอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ่งได ้ดงัต่อไปนี้ 
1.  บุคคลทีเ่ป็นตวัแทน (บรษิทั)  
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเดน็อื่นใดทีเ่กีย่วกบัการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถรอ้ง เรยีนได้โดย

วาจา หรอืยื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทั ทัง้นี้ หากท่านรอ้งเรยีนโดยวาจา ท่านสามารถใหบุ้คคลทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทับนัทกึขอ้
รอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทา่นตอ้งสอบทานและลงนามก ากบัทกุครัง้เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกตอ้ง บุคคลทีส่ามารถเป็นตวัแทนบรษิทัดงักล่าว 
สามารถแกป้ญัหาทีท่า่นรอ้งเรยีนไดใ้นเบือ้งตน้ และมหีน้าทีร่วบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปญัหา น าส่งต่อใหบ้รษิทัจดัการทราบภายใน 7(เจด็) วนั นบั
แต่วนัทีม่ขีอ้ยุต ิ

 

2. บรษิทัจดัการ 
 ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการซื้อขายหน่วยทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรยีนได้ 

โดยวาจา หรอืยื่นเรื่องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ หากท่านรอ้งเรยีนโดยวาจา ท่านสามารถใหบ้รษิทัจดัการ บนัทกึขอ้ร้องเรยีนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยทา่นตอ้งสอบทานและลงนามก ากบัทกุครัง้เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกตอ้ง บรษิทัจดัการมหีน้าทีแ่กไ้ขปญัหา ขอ้รอ้งเรยีนของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ  อกีทัง้มหีน้าทีต่อ้งรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปญัหาใหแ้กส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 (สบิหา้)วนั นบัแต่วนั
สิน้ไตรมาส 

 

3.  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เมื่อส านกังานงานรบัทราบขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ส านักงานจะจดัส่งขอ้รอ้งเรยีนใหบ้รษิทัจดัการเพื่อพจิารณาด าเนินการแก้ไขปญัหาขอ้รอ้งเรยีน 
โดยบรษิทัจดัการจะตอ้งท ารายงานยื่นส านกังานภายใน 30(สามสบิ) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีน หากบรษิทัจดัการด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ ใหบ้รษิทั
จดัการรายงานการด าเนินการต่อส านกังานทกุ 30(สามสบิ) วนัจนกว่าจะแลว้เสรจ็ 

 เมื่อมขีอ้ยุตเิกีย่วกบักรณีดงักล่าวแลว้ บรษิทัจดัการหรอืบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทัแลว้แต่กรณี มหีน้าทีแ่จง้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 7(เจด็) วนันบั
แต่วนัทีม่ขีอ้ยุต ิ
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หนังสือขอใหห้ักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
Letter of Consent to Debit from the Deposit Account (ATS-Automatic Transfer System) 

              
       ท าที่ At……………………………….………………………………………............................ 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                       วันที ่Date………………….…………………………….……………………………………… 

 

 

เรียน To: ผู้จัดการธนาคาร The Manager of ………………………….…………………………………….ส านักงานใหญ่ / สาขา Bank Head Office / Branch ……………………………………………………………………… 
 
                                       
ข้าพเจ้า    I,…………………………………………………………………………………………………. เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท the owner of            ออมทรัพย ์Saving Account            กระแสรายวัน Current Account 
 
บัญชีเลขที่  Account No.                                       -           -             -                        ช่ือบัญชี Name of Account ………………………………………………………….…………………………………                                                                      

สถานที่ติดต่อเลขที ่ Place of Contact No. ………………………………………………………………………………ตรอก/ซอย Lane …………………….…………………………ถนน Road ……………………………..……………………. 
 
ต าบล/แขวง Sub District ………………………………………………อ าเภอ/เขต District ………………………………………………….จังหวัด Province ………………………………………..…….…………………… 
 
รหัสไปรษณีย ์Postal Code......................................................................โทรศัพท์ Telephone No.…………………………………..………………….. 

 มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้ และ/หรือ  บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อไปจะเรียกว่า 
"บริษัท"  ทั้งนี้ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้, แผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE), ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ  ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัท  และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งต้ังหรือ
มอบหมายจากบริษัทให้กระท าการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท  และน าส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท 
 I authorize Bank to deduct funds from such deposit account to pay for any debt or obligation incurred by me to CGS-CIMB Securities (Thailand) Company Limited hereinafter called “the Company" in the 
amount stated on any invoice, diskette, uploaded data and/or information to be received by the Bank from the Company and/or representative of the Company and/or any other person appointed or assigned by the 
Company to act on behalf of and/or on behalf of the Company, and transfer such amount into the account of the Company. 
 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท าการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้, แผ่นบันทึกข้อมูล (DISKETTE), ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้อง
จ านวนเงินดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้แก่บริษัททตามใบแจ้งหนี้ , แผ่นบันทึกข้อมูล 
(DISKETTE), ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่ อเมื่อเงินในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้ามีเพียงพอในการหักบัญชีใน
ขณะนั้นเท่านั้นและในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใดเนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝากและ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/
หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 

In the event that the Bank deducts funds from such deposit account according to the invoice, diskette, uploaded data and / or  information provided to the Bank by the Company and it appears subsequently 
that the amount so advised to the Bank by Company in the invoice, diskette, uploaded data and / or information is incorrect, then I agree to claim the said amount from the Com pany directly, I hereby waive the right to 
claim or bring an action against the Bank for any compensation for the amount which the  Bank has deducted or transferred from such deposit account for a settlement of any payment with the Company. I understand tha t 
the Bank shall deduct funds from such deposit account only when there are sufficient funds in such deposit account at the tim e of the deduction. I hereby waive the right to receive any notice of any fund deduction from 
such deposit account since I may acknowledge the fund deduction from the passbook, statement of the Bank and / or invoice or receipt of the Company.   
 ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝาก
หมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ 
 In the event that the above account number is changed for whatever reason, I agree that this Letter shall be valid and enforceable for such changed deposit account accordingly. 
 การขอให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันที่ท าหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไป จนกว่าจะได้เพิกถอนโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1  เดือน 
 This Letter shall be in full force and effect forthwith as from the date hereof and shall remain valid until written revocation is given to the Bank and the Company at least 1 month in advance. 
 

ขอแสดงความนับถือ / Yours truly, 

             
                                ลงช่ือ /  Signed ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….เจ้าของบัญชี / Account Owner 

     (………………………………………………..…………………………………………………………..…..……………………………...) 
(ตามที่ให้ใว้กับธนาคาร / as that given to the Bank) 

 

รับรองลายมือช่ือเจ้าของบัญชผีู้ให้ความยินยอมข้างต้น 
Certified as authenticated signature of the consenting party 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Company Limited 
 

   ลงช่ือ / Signed………………………………………………….……………ผู้รับมอบอ านาจ
   (……....……………………….……….……………….…...) Authorized Person                        
                         

   

                       ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
                                   For the Bank officer's verification 
 
     

 
ลงช่ือ / Signed….……………………………….……………..ผู้รับมอบอ านาจสาขา 
                         (……………………………………………...) Authorized Branch

  สีขาว ส าหรับธนาคาร สีฟ้า ส าหรับบริษัท / White copy for Bank, Blue copy to return the Company

      
 

 

                

-
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........../............./............ ........../............./............ 

 
เลขทีบ่ญัช/ีA/C #.………............................  ผูแ้นะน ำกำรลงทนุ /Investor Consultant……..……………….…………………สำขำ/Branch………..………………. 

 

ผูเ้ปิดบญัช ีชื่อ นำมสกลุ  (ไทย)     □ นำย  □ นำง   □ นำงสำว   ………………………..…………………………………..…………………………………………. 
                                                            (English)  □ Mr.    □ Mrs.  □ Miss       .…………………..…………..………………………………..……………………………………. 

สถำนทีเ่กดิ/Place of Birth   เมอืง/City ....................................... ประเทศ/Country.................................................สญัชำต/ิNationality........................................ 

เลขทีบ่ตัรประชำชน/ID Card……………………………..….………หนงัสอืเดนิทำงเลขที/่Passport No...................……………………………………………………. 

ส่วนท่ี 1 : ความสมัพนัธก์บัประเทศสหรฐัอเมริกา / Part 1 : Relationship with U.S. 
โปรดใหข้อ้มลูหรอืท ำเครื่องหมำยในชอ่ง □ ซึง่ตรงกบัควำมเป็นจรงิทีเ่ป็นขอ้มลูของท่ำน Please provide information or check the appropriate box with regard to your information 

1. ลกูคำ้มสีญัชำตอิเมรกินั หรอื เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอื เขตดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ (U.S. Territory) 
Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S. Territory?              

□  ไม่ใช่/No □  ใช่/Yes   Please specify Tax 
No. .................................. and fill 
in W-9 Form 

2. ลกูคำ้ถอืบตัรประจ ำตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถำวรอย่ำงถกูกหหมำยในประเทศสหรฐัอเมรกิำ (กรนีกำรดด) 

Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)?  

□  ไม่ใช่/No □  ใช่/Yes   Please specify Tax 
No. ................................., Green 
Card No. ..................... and fill in W-9 Form 

3. ลกูคำ้มสีถำนะเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใน Substantial 
Physical Presences Test  (เชน่ ปีปจัจุบนัอำศยัอยู่ใน U.S. เกนิกวำ่ 183 วนั) 
Are you a U.S. resident under the Substantial Physical Presences Test? (i.e. during the current year, 
you were present in U.S. at least 183 days)  

□  ไม่ใช่/No □  ใช่/Yes   Please specify Tax 
No. .................................. and fill 
in W-9 Form     

4. ลกูคำ้มคี ำสัง่ใหโ้อนเงนิไปยงับญัชใีนประเทศสหรฐัอเมรกิำ  
Do you have standing instruction to transfer funds from the opened account to the other account 
in U.S.? 

 

□  ไม่ม/ีNo □  ม/ี/Yes  Please specify the 
A/C No. in U.S……......................    
Name of Bank/ Financial 
Institution…….............................. 

5. ลกูคำ้มตีวัแทน หรอื มผีูร้บัมอบอ ำนำจทีอ่ยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
Do you have a power of attorney or signatory authority for the opened account granted to the 
person with U.S. address? 

□  ไม่ม/ีNo □  ม/ีYes  Please specify the     
Name-Surname …………..……... 
……………………………………... 

6. ลกูคำ้เคยเปิดบญัชกีบัสถำบนักำรเงนิอื่นและเคยถกูระบุวำ่เป็นบุคคลอเมรกินัหรอืไม่ 
Have you used to open any account with other financial institution and were justified as U.S. 
citizen? 

 

□  ไม่ม/ีNo □  ม/ีYes Please specify  the 
Name of Financial Institution     
................................................ 
................................................ 

ส่วนท่ี 2 : เง่ือนไขการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล และ แจ้งเปล่ียนแปลงสถานะ  / Part 2 : Consent and Notification of Change 

1. ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหบ้รษิทัหลกัทรพัยด ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (“บรษิทั”) เปิดเผยขอ้มูลของขำ้พเจ้ำให้แก่กรมสรรพำกร หรอืหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีทัง้ใน
ประเทศหรอืต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษขีองสหรฐัอเมรกิำ (Internal Revenue Service : IRS)  
I hereby consent CGS-CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd (“Company”) to share my information with domestic and/or foreign tax authorities or the U.S. Internal 
Revenue Service (IRS)  

2. ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหบ้รษิทัหกัเงนิจำกบญัชขีองขำ้พเจำ้ตำมหลกัเกณฑดของกรมสรรพำกร หรอืหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษทีัง้ในประเทศหรอืต่ำงประเทศ หรอืหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษขีองสหรฐัอเมรกิำ (IRS) ตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดภำยใตเ้งื่อนไขขอ้ตกลงระหวำ่ง บรษิทั กบั หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษทีัง้ในประเทศหรอืต่ำงประเทศ หรอื IRS 
I consent company to withhold from my account in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, or the IRS, pursuant to the laws 
and/or regulations, including any agreements between company and such tax authorities; and 

3. ขำ้พเจำ้รบัทรำบและยอมรบัวำ่ หำกขำ้พเจำ้เปลีย่นแปลงควำมสมัพนัธดหรือสถำนะของควำมเป็นบุคคลของประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใดๆ ที่ให้ไวก้บั
บรษิทั ขำ้พเจ้ำตกลงแจ้งเป็นลำยลกัษณดอกัษรให้บรษิทัทรำบ รวมทัง้จดัส่งเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งให้แก่บรษิทั ภำยในก ำหนด 30 (สำมสบิ) วัน นับแต่วนัที่ขำ้พเจ้ำมกีำร
เปลีย่นแปลง 

I acknowledge and agrees to notify in written and provide relevant documents to company within 30 days starting from the date of change of any change 
in my status as a U.S or Non-U.S. Person, or any change in the information which I have provided to company 

4. ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ ขอ้มลูหรอืขอ้ควำมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบูรณดทุกประกำร หำกขำ้พเจำ้ให้ขอ้มูลที่เป็นควำมเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่
แจง้กำรเปลีย่นแปลงควำมสมัพนัธดหรอืสถำนะของควำมเป็นบุคคลอเมรกินัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ขำ้พเจ้ำยนิยอมให้บรษิัทใชดุ้ลยพนิิจระงบักำรท ำธุรกรรมหรอืปิด
บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยดหรอืบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนนำยหน้ำ หรอืสญัญำอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง โดยขำ้พเจ้ำจะไม่โต้แย้งคดัค้ำน ร้องเ รยีน เรยีกร้องค่ำเสยีหำยหรือ
ฟ้องรอ้งด ำเนินคดกีบับรษิทัแต่ประกำรใด 

I certify that the above information is true, correct, accurate and complete. I agree that the provision of any false, incorrect, or failure to notify company 
any change of my relationship with U.S. ,or U.S. or Non U.S. status within the specified period, shall entitle company to terminate, at its sole discretion, 
the whole or part of my business relationship with company and I shall not oppose, appeal, claim or sue company for any damage 

 

                         ลำยมอืชือ่ผูข้อเปิดบญัช/ีClient                                                                          ลำยมอืชือ่ผูแ้นะน ำกำรลงทุน/Investor Consultant 

แบบฟอรม์ FATCA ส าหรบัลูกค้า ประเภทบุคคลธรรมดา 
FATCA Form for Individual Client 

 

S/FATCA/FATCA Individual 
Final  Jul 2014 16 /24
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Checklist Client’s Information for FATCA   
 
 
เลขทีบ่ญัช/ีAccount No………….................ผูแ้นะน าการลงทนุ/Investor Consultant. ……………………………สาขา/Branch ……………………… 

ผูเ้ปิดบญัช ี ชื่อ -สกุล …………………………………………………………………………………….…………………..……………..………………… 

No. ประเดน็พิจารณา/ Issue ไม่ใช่/No ใช่/Yes 
1 เกดิทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืเขตดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิา  : 

Born in U.S. or U.S. Territory  

□ □ 

2 มสีญัชาตอิเมรกินั หรอื เป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื เขตดนิแดนที่
เป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิา  : U.S. Citizen or a Citizen of a U.S. Territory 

□ □ ใหลู้กคา้กรอกForm W 9  
(request client to sign in Form W9) 

3 ถอืบตัรประจ าตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา (กรนี
การด์) : Hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) 

□ □ ใหลู้กคา้กรอกForm W 9 
(request client to sign in Form W9) 

4 มสีถานะเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใน 
Substantial Physical Presences Test  : U.S. resident under the Substantial 

Physical Presences Test? i.e. during the current year, you were present in U.S. at least 
183 days 

□ □ ใหลู้กคา้กรอกForm W 9 
(request client to sign in Form W9) 

5 มคี าสัง่ใหโ้อนเงนิไปยงับญัชใีนประเทศสหรฐัอเมรกิา : Have standing instruction to 

transfer funds to the other account in U.S. 
□ □ 

6 มตีวัแทน หรอื มผีูร้บัมอบอ านาจทีอ่ยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา : Have a power of 

attorney or signatory authority to any person who has U.S. address 
□ □ 

7 เคยเปิดบญัชกีบัสถาบนัการเงนิอื่นและเคยถกูระบวุ่าเป็นบุคคลอเมรกินั : Used to 

open any account with other financial institution and were justified as U.S. citizen 
□ □ 

8 ทีอ่ยู่อาศยัในปจัจบุนัตามทีร่ะบุใน Application อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืเขต
ดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิา : Current address in application is U.S. or 

U.S. Territory 

□ □ 

9 ทีอ่ยู่ในการจดัสง่เอกสารตามทีร่ะบุใน Application อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
เขตดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิา   : Mailing address in application is 

U.S. or U.S. Territory 

□ □ 

10 สถานทีท่ างานตามทีร่ะบุใน Application อยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืเขตดนิแดน
ทีเ่ป็นของประเทศสหรฐัอเมรกิา   : Office  address in application is U.S. or U.S. 

Territory  

□ □ 

11 เบอรโ์ทรศพัทเ์ป็นรหสัของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืเขตดนิแดนทีเ่ป็นของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา เชน่  ขึน้ตน้ดว้ย 1  : Telephone number is U.S. or U.S. Territory Code 

□ □ 

Note :    1.  ถา้ขอ้ 2 – 4 ระบุวา่ใช ่ โปรดใหล้กูคา้กรอกแบบฟอรม์ W 9 / If  any of the No. 2-4  above is  “YES”,   please request Client to fill in W 9 Form  
2.  ถา้ขอ้ 1  และ 5 – 11 ระบวุ่าใช ่ โปรดใหลู้กคา้กรอกขอ้มลูดา้นลา่งและกรอกแบบฟอรม์ W 8 BEN   / If  any of the No.1 and No 5-11  above 

is  “YES”,   please request Client to provide brief description below and fill in W 8 BEN Form  
                                                                                                                   .............................................................................. 
                                                                                                                 ผูแ้นะน าการลงทนุ/Investor Consultant ....../. ......./...... 
เฉพาะกรณีข้อ 1  และ/หรือ 5 – 11 ระบวุ่าใช่  ซึง่แสดงถงึความสมัพนัธห์รอืความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา  ขอใหลู้กคา้โปรดชีแ้จงว่าท าไม
ทา่นจงึระบวุ่าทา่นไมเ่ขา้ขา่ยขอ้ 2-4 พรอ้มแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งประกอบ  และกรอกแบบฟอรม์ W 8 BEN / In case any of the No.1 and No 5-11  

above is  “YES”  describing that the client has some relationship with U.S. or U.S. Territory but all of  No. 2.- 4 is “NO”, please request the client to 
provide brief description and fill in  W 8 BEN Form  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง ครบถว้น / I certify that the above description is true, correct and complete 
                                                                                                             

......................................................................... 
                                                                                                                                  ลูกคา้ / Client   ......../.........../......... 
                                                                                                      

INDIVIDUAL 
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แบบประเมินความเหมาะสมส าหรบั 
การลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 

หน้า 1 จาก 4 
 

  
ชื่อ-นามสกุลลกูคา้  
ชื่อ-นามสกุลผูต้อบแบบประเมนิ 
(กรณีผูล้งทุนเป็นนิตบิุคคล) 

 

ความเกีย่วพนักบันิตบิุคคล  
เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/ 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคล 

 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้  
 
ค าแนะน า ลูกค้าจ าเป็นต้องตอบค าถามตามแบบประเมินน้ีด้วยตนเองตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบนั ครบถ้วน และ
สอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงท่ีลูกค้ายอมรบัได้มากท่ีสดุ เพ่ือประโยชน์และความถกูต้องในการน าเสนอบริการและการให้
ค าแนะน าในการลงทุนของบริษทัแก่ท่าน 
 
ส่วนท่ี 1:  ส าหรบัลูกคา้ทุกรายท่ีประสงคจ์ะลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง คะแนน 
1. คุณสมบติัด้านการศึกษาของท่าน คือ (อาจตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยให้น าข้อท่ีคะแนนสูงสุดไปใช้ในการคิด

คะแนน) 
 

(1)  ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
(2) ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ในคณะหรอืสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวกบัการเงินการลงทุน เช่น กฎหมาย, นิเทศศาสตร์, 

ศกึษาศาสตร,์ แพทยศาสตร,์ วศิวกรรมศาสตร,์ มนุษยศาสตร,์ ศลิปะศาสตร ์เป็นตน้ 
(3)  ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ในคณะหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วกบัการเงนิการลงทุน เช่น การบญัช,ี ตลาดทุน, บรหิารธุรกจิ 

วศิวกรรมทางการเงนิ, คอมพวิเตอรป์ระยุกต์เพื่อการจดัการทางการเงนิ , คณิตศาสตรป์ระกนัภยั, พาณิชยศาสตร์, 
เศรษฐศาสตร,์ การวางแผนทางการเงนิ เป็นตน้ 

(4)  มคีุณสมบตัติามขอ้ (1) หรอื (2) หรอื (3) ขา้งตน้ และ มใีบประกาศวชิาชพีทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญส าหรบัการใหบ้รกิารดา้น
การเงนิหรอืการลงทุน เช่น CFA, CISA, CFP, FRM, CAIA, IP, IC, นกัวเิคราะหก์ารลงทุน เป็นตน้ 

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

 

2. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์อาทิ หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตัว๋เงิน ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรฐับาล เป็น
ระยะเวลาเท่าไร 

 

(1) ไม่เคยลงทุน (มเีฉพาะเงนิฝากธนาคาร) (2) < 1 ปี  
(3) 1 – 5 ปี (4) > 5 ปี  

3. ท่านติดตามข่าวเศรษฐกิจ หรอื ข่าวสารของตลาดเงิน/ตลาดทุนในประเทศ ตลาดเงิน/ตลาดทุนต่างประเทศ สินค้า
โภคภณัฑ ์ หรอืไม ่

 

(1) ไม่ไดต้ดิตามขา่ว (2) ตดิตามขา่วนานๆ ครัง้ เมื่อบุคคลอื่นเตรยีมใหเ้ท่านัน้  
(3) ตดิตามขา่ว 2-4 ครัง้ ต่อสปัดาห ์ (4) ตดิตามขา่วอย่างต่อเนื่องทุกวนั  

แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ส าหรบัลูกคา้ทุกราย 
ส่วนท่ี 2 ส าหรบัลูกค้าที่ได้คะแนนรวมจาก

สว่นที ่1 น้อยกว่า 15 คะแนน หรอื 
 ส าหรบัลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มอีายุ

ตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป หรอื ลูกคา้กลุ่ม
เปราะบาง 
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แบบประเมินความเหมาะสมส าหรบั 
การลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 

หน้า 2 จาก 4 
 

ส่วนท่ี 1:  ส าหรบัลูกคา้ทุกรายท่ีประสงคจ์ะลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง คะแนน 
4. ท่านมีประสบการณ์การท างานหรอืการลงทุน (ทัง้ลงทุนโดยตรงและลงทุนผา่นกองทุน) ในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียง

สูงหรอืมีความซบัซ้อนตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ดงัท่ียกตวัอย่างในท่ีน้ี  หรอืไม่ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารหน้ี 
ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 Hedge fund 

 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีมีความซบัซ้อน 

 มีวิธีการค านวณผลตอบแทนอย่างซับซ้อน 
(Complex return fund) 

 มีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิง
สินค้าโภคภณัฑ ์

 มีการลงทุนในตราสารหน้ี Non-investment 
grade 

ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 Hybrid securities 

 หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝงหรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง 

 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน (Basel III) 

 ตราสารหน้ีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ 
(perpetual bond) 

 Non-investment grade bond / Unrated bond 

 

 

(1)  ไม่มปีระสบการณ์การท างาน และ ไม่มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 
(2)  มปีระสบการณ์การท างาน หรอื มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ น้อยกว่า 1 ปี 
(3)  มปีระสบการณ์การท างาน หรอื มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ตัง้แต่ 1 – 3 ปี 
(4)  มปีระสบการณ์การท างาน หรอื มปีระสบการณ์การลงทุนในผลติภณัฑ ์ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ มากกว่า 3 ปีขึน้ไป 

 

5. ปัจจุบนั การลงทุนท่ีในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซ้อน (ดงัท่ียกตวัอย่างในข้อ 4) หรือสินทรพัย์
ทางเลือก (เช่น อสงัหาริมทรพัย ์ทองค า ฯลฯ) คิดเป็นสดัส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกบัเงินลงทุนทัง้หมดของท่าน 

 

(1) < 10% (2) 10 – 30%  
(3) 30 – 60% (4) มากกว่า 60%  

 คะแนนจากแบบประเมินส่วนท่ี 1  
 

ค าถามดงัต่อไปน้ีเพื่อเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการให้ค าแนะน า (ไม่นับรวมเป็นคะแนน) 
6. ในการลงทุนน้ี ท่านมีข้อจ ากดัดงัต่อไปน้ีหรอืไม่ 

 ด้านการอ่าน หรือการได้ยิน หรือการมองเหน็ หรือการท าความเข้าใจ ในเอกสารประกอบการท าธุรกรรมหรือเอกสาร
แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
(1) ม ี(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................... 
(2) ไม่ม ี

 มีข้อจ ากดัด้านทางสุขภาพ หรอืทุพพลภาพ ท่ีต้องใช้เงินจ านวนมากในการรกัษา 
(1) ม ี(โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................... 
(2) ไม่ม ี

เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการให้ค าแนะน าการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ลูกค้าท่ีเข้าเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี กรณุาท าแบบประเมินส่วนท่ี 2 ใน
หน้าท่ี 3 เพ่ิมเติม 
 ลกูคา้ไดค้ะแนนจากการตอบแบบประเมนิส่วนที ่1 น้อยกว่า 15 คะแนน หรอื 

 ลกูคา้มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป หรอื ลกูคา้ตอบว่า “ม”ี ในค าถามขอ้ใดขอ้หนึ่งของขอ้ 6 
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แบบประเมินความเหมาะสมส าหรบั 
การลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 

หน้า 3 จาก 4 
 

ส่วนท่ี 2:  ส าหรบัลูกค้าท่ีได้คะแนนรวมจากส่วนท่ี 1 น้อยกวา่ 15 คะแนน หรอื ส าหรบัลูกค้าบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้
ไป หรอื ลูกค้ากลุม่เปราะบาง 

1. ปัจจยัใดท่ีท่านให้ความส าคญัส าหรบัการเลือกลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  โอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก  มกีารคุม้ครองเงนิตน้/เงนิลงทุนในระดบัทีย่อมรบัได ้
  มกีระจายพอรต์การลงทุนอย่างเหมาะสม  อา้งองิตามค าแนะน าของบุคคลอื่น 
  ความเสีย่งอยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้  ความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสาร/หน่วยลงทุน 
  สภาพคล่องในการซือ้ขายตราสาร/หน่วยลงทุน  ระยะเวลาทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการลงทุน 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................... 

2. เงินลงทุนท่ีท่านวางแผนจะจดัสรรมาเพื่อลงทุนในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน (ดงัท่ียกตวัอย่างในข้อ 4 ของส่วนท่ี 
1) คิดเป็นสดัส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกบัทรพัยสิ์นของท่าน  
ค าตอบ................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 

3. การลงทุนในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน มีโอกาสได้รบัผลตอบแทนในอตัราท่ีสูง แต่กมี็ความเส่ียงท่ีอาจได้รบัคืน
เงินต้นไม่เตม็จ านวน หรอืได้ผลตอบแทนต า่กว่าเงินท่ีได้จ่ายไปเพื่อการลงทุน  

ตวัอย่างกรณีหุ้นกู้ทีมี่อนุพนัธแ์ฝง  

สมมติท่านลงทุนหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝงอ้างอิงหุ้น CPF โดยราคาหุ้น CPF ณ วนั Trade Date เท่ากบั 30.00 บาท และราคาหุ้น CPF 
ท่ีก าหนดให้ใช้พิจารณาเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง คือ 30.00 บาท (Strike Price) 

หากการลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝงเข้าเงื่อนไขท่ีจะได้รบัการไถ่ถอนเป็นหลกัทรพัยอ้์างอิง (หุ้น CPF) ท่านจะได้รบัหุ้น CPF ท่ี
ราคา 30.00 บาท ในขณะท่ีราคาตลาดของหุ้น CPF ณ วนัท่ีผูล้งทุนได้รบัเท่ากบั 20.00 บาท ในท่ีน้ี มูลค่าตลาดรวมของหุ้นท่ี CPF 
ท่ีท่านได้รบัต า่กว่าเงินต้นหรอืเงินท่ีจ่ายไปเพื่อการลงทุน 

ตวัอย่างกรณีกองทุนรวมในตราสารหน้ีทีมี่การจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือต า่กว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้  

สมมติท่านลงทุนในกองทุนรวม A โดยท่ีกองทุนรวม A มีการลงทุนในตราสารหน้ีประเภท Non-investment grade โดยท่ีผู้ออก
และเสนอขายตราสารหน้ีดงักล่าว คือ บริษทัจดทะเบียน B 

ต่อมา บริษทัจดทะเบียน B ประสบปัญหาทางการการเงิน ส่งผลให้ไม่สามารถช าระคืนหน้ีเมื่อครบก าหนดได้ และส่งผลต่อเน่ือง
ให้ท่านประสบผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม A เน่ืองจากมูลค่าท่ีได้รบัจากการไถ่ถอนหรือขายคืนหน่วยลงทุนต า่กว่า
เงินต้นหรอืเงินท่ีจ่ายไปเพื่อการลงทุน 

ท่านสามารถรบัความเส่ียงตามท่ียกตวัอย่างข้างต้นได้หรอืไม่ เพราะเหตใุด 
ค าตอบ................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความเหมาะสมส าหรบั 
การลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 

หน้า 4 จาก 4 
 

ลูกค้าลงนามรบัทราบแบบประเมินความเหมาะสมส าหรบัการลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสูงหรอืซบัซ้อน 
A. ส าหรบัลูกค้าทัว่ไป 

ลกูค้าบคุคลธรรมดา 
 
ลงชือ่.............................................................................................................. 
      (                                                                                         ) 
 

 

ลกูค้านิติบคุคล กรรมการ / ผูมี้อ านาจกระท าการแทน 
 

ลงชือ่................................................................................................................. 
      (                                                                                            ) 
 
ลงชือ่................................................................................................................. 
      (                                                                                            ) 

ประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี 

ผูแ้นะน าการลงทุน/เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

ลงชื่อ........................................................................Trader ID…………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........รหสัสาขา............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

ผูแ้นะน าการลงทุน/เจ้าหน้าท่ีการตลาดระดบัหวัหน้าทีม/หวัหน้าส่วน* 

ลงชื่อ........................................................................Trader ID…………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........รหสัสาขา............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

B. ส าหรบัลูกค้าแนะน าโดยธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือบริษทัผู้แนะน า 
ลกูค้าบคุคลธรรมดา 

 
ลงชือ่.............................................................................................................. 
      (                                                                                         ) 
 

 

ลกูค้านิติบคุคล กรรมการ / ผูมี้อ านาจกระท าการแทน 
 

ลงชือ่................................................................................................................. 
      (                                                                                            ) 
 
ลงชือ่................................................................................................................. 
      (                                                                                            ) 

ประทบัตราส าคญั (ถา้ม)ี 

ผูแ้นะน าการลงทุนของ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย หรือบริษทัผูแ้นะน า 
 

ลงชื่อ........................................................................รหสัพนักงาน………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........โทรศพัท.์.............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

ผู้แนะน าการลงทุนของ ธ.ซีไอเอม็บี ไทย หรือบริษทัผู้แนะน า 
ระดบั VP ขึน้ไป/หวัหน้าทีม/หวัหน้าส่วน* 

ลงชื่อ........................................................................รหสัพนักงาน………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........โทรศพัท.์.............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

ผู้แนะน าการลงทุน/เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

ลงชื่อ........................................................................Trader ID…………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........รหสัสาขา............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

ผู้แนะน าการลงทุน/เจ้าหน้าท่ีการตลาดระดบัหวัหน้าทีม/หวัหน้าส่วน* 

ลงชื่อ........................................................................Trader ID…………………... 
      (                                                           ) 
สาขา……………………………………………...........รหสัสาขา............................. 

ความเหน็เพิม่เตมิ*…………………………………………………...……................. 
………………………………………………………………………...………………… 
………………………………………………………………………...…...................... 

หมายเหตุ * ในกรณีทีล่กูคา้เขา้เงือ่นไขทีต่อ้งจดัท าแบบประเมนิความเหมาะสมสว่นที ่2 ตามเอกสารฉบบัน้ี ใหผู้แ้นะน าการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งลงนามและระบคุวามเหน็ทุกครัง้ 
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วนัที่…………………………………………………………... 
ส าหรบัผูแ้นะน าการลงทุน (KYC/CDD Check List for IC) 

 

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

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

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

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

(1.1) □ ใช ่       □ ไมใ่ช ่
 

2. การระบุขอ้มลูในค าขอ
เปิดบญัช ีและแบบแสดง
ตนตามประกาศ กลต.ฯ 

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

 

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

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

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

 
3. ความสมัพนัธ์ของผูร้บั
มอบฯ 

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

 

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

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

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

    หมายเหต:ุ ลกูคา้หมายรวมถงึผูร้บัผลประโยชน์ ผูม้อี านาจควบคมุ และผูร้บัมอบอ านาจ 

 
(4.1) □ เป็น        □ ไมเ่ป็น 

 
 

(4.2) □ ม ี       □ ไมม่ ี
 

(4.3) □ ม ี       □ ไมม่ ี
 

****5.การตรวจสอบ
เพิม่เตมิ  
          (ถา้ม)ี 

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

 

                                                                                                                                      
                  ลงช่ือผูแ้นะน าการลงทุน.................................................................................................วนัท่ี .................................................... 
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ฝา่ยปฎบิตักิาร 
ตรวจสอบและจดัเกบ็เอกสาร 
 

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

ลูกคา้ให้ความร่วมมือในการ

แสดงคน และการให้ขอ้มูล

หรือไม่ 

(      ) ให้ความร่วมมือ 

(      ) ไม่ให้ความร่วมมือ 
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