คำแนะนำสำหรับกำรกรอกเอกสำรชุดเปิ ดบัญชีกบั FINNOMENA
1. ลงนามในช่อง “ลายมือชื่อลูกค้า” ตรงจุดทีม่ เี ครื่องหมาย X ให้ครบทุกจุด (6 จุด) ทีห่ น้า 4 , 8 , 11 ,
12 , 13 และ 28
2. กรุณาระบุประเภทบัญชีทต่ี อ้ งการเปิ ดใช้บริการบนเอกสาร “ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับเปิ ดบัญชีลงทุนกับ
FINNOMENA สาหรับบุคคลธรรมดา” หน้า 5 ให้ครบถ้วน
3. บัญชีธนาคารทีร่ ะบุบนเอกสารชุดเปิ ดบัญชีน้ตี อ้ งเป็ นบัญชีเดียวกันทัง้ หมด
4. กรอกข้อมูลปี ในรูปแบบ ค.ศ.
5. กรุณาแนบเอกสารประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาว่า “เพื่อเปิ ดบัญชีกบั กลุม่ ฟิ นโนมีนา และ บลจ.
ต่าง ๆ เท่านัน้ ” ดังนี้
a. สาเนาบัตรประชาชน
b. สาเนาหน้า Book Bank ของบัญชีธนาคารทีร่ ะบุไว้บนเอกสารชุดเปิ ดบัญชี
6. เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั เอกสารแล้ว จะมีการติดต่อลูกค้าทางเบอร์โทรศัพท์ทใ่ี ห้ไว้เพื่อยืนยันข้อมูลและแจ้ง
ขัน้ ตอนถัดไปในการยืนยันตัวตนอีกครัง้

ข้อควรระวัง
1.
2.
3.
4.

ลายมือชื่อทีล่ งนามต้องเหมือนกันทุกจุด
ต้องใช้ปากกาสีเดียวกันทัง้ หมดในการกรอกข้อมูลในเอกสารชุดเปิ ดบัญชี
หากกรอกข้อความผิด ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด แต่ให้ขดี ฆ่าแล้วเขียนข้อความทีถ่ ูกต้องใหม่ พร้อมลงนามกากับ
ไม่พมิ พ์เอกสารหน้า-หลัง และไม่ใช้กระดาษรีไซเคิล

กรุณาปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่โลหิต ก่อนนาส่งเอกสารแสดงตน (สาเนาบัตร
ประชาชน) ทีป่ รากฏข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ให้แก่บริษทั ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี จ้าของเอกสารไม่ได้
ดาเนินการปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว บริษทั จะถือว่าเจ้าของเอกสารได้ให้ความยินยอมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าว
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ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name

กลุ่มฟินโนมีนาและบลจ.ต่างๆ

วันที่ Date

-

-

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
เลขที่ No. บัตรประชาชน ID Card
บัตรตลอดชีพ Not Expired
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)
หนังสือเดินทาง Passport
เลขที่ No.
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)
ประเทศที่ออก Issuing Country
คำนำหน้า Title* นาย Mr.
นางสาว Miss
อื่นๆ Other
นาง Mrs.
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*
Name - Surname (English)*
วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (ฺA.D.)*
ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*
สมรส Married
สถานภาพ Marital Status*
โสด Single
ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
Name - Surname (English)

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

ข้อมูลติดต่อ Contact Information
โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*
โทรสาร Fax

โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone
อีเมล์ E-mail

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*
เลขที่ Address No.
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชั้น Floor
เลขที่ห้อง Room No.
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
ตามประเภทหลักฐาน
Other (Please specify below)
Same as Address as specified in the identification document
เลขที่ Address No.
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชั้น Floor
เลขที่ห้อง Room No.
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

* Required
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1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
อาชีพ Occupation*
นักลงทุน Investor
เกษตรกร Agriculturist
แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
นักเรียน / นักศึกษา Student
เกษียณอายุ Retirement
พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน
If you choose the following occupations, Please also specify workplase address
พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
พนักงานบริษัท Corporate Employee
แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
กิจการครอบครัว Family Business
ครู / อาจารย์ Teacher
นักการเมือง Politician
ข้าราชการ Government Employee
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
อาชีพอิสระ Self-Employed
ประเภทธุรกิจ Business Type
(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other
ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament
คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling
สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant
ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading
อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency
ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
…………………………………………………………………………..…………

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำงาน Company name
เลขที่ Address No.
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชั้น Floor
เลขที่ห้อง Room No.
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ตำแหน่งงาน Position
* Required
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1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *
ประเทศไทย Thailand
ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)
Other countries (Please specify)
แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)
มรดก Inheritance
เงินเดือน Salary
การลงทุน Investment
เงินออม Savings
ประกอบธุรกิจ Own Business
เงินเกษียณ Retirement Fund
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*
0 - 15,000
15,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 500,000

500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000
4,000,001 - 10,000,000
> 10,000,000

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify)

บาท Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position
ไม่ใช่ No
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*
ตามประเภทหลักฐาน
ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address
Same as Address as specified in the identification document
ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
เลขที่ Address No.
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชั้น Floor
เลขที่ห้อง Room No.
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
เขต/อำเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)
โทรสาร Fax
ไปรษณีย์ Post

* Required
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2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund
วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*
เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
เพื่อการลงทุน For Investment
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)
บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription
ลำดับ
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
บัญชีหลัก
No. Main Bank Account
Bank
Branch
Account No.
1
2
3
4
5

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*
ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)
ลำดับ
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ชื่อบัญชี
บัญชีหลัก
No. Main Bank Account
Account Name
Bank
Branch
Account No.
1
2
3
4
5
หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
Remark: For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the
account holder must be the same person.

X

(

* Required

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

)

FINNOMENA ID _________________________

ข#อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเป6ดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA สำหรับบุคคลธรรมดา.
ประเภทบัญชีที่ขอเป6ด

ü

กองทุนรวมทั่วไป (Omnibus)
กองทุนรวมประหยัดภาษี (Segregated)
กองทุนส^วนบุคคล

รหัสผู'แนะนำการลงทุน (ถ'ามี) ………………………………………………………………… เลขหลังบัตรประชาชน
จำนวนเงินที่คาดว?าจะลงทุ.................................................................
นครั้งแรก ………….......................................................... บาท
ระดับการศึกษา

£ ต่ำกว,าปริญญาตรี £ ปริญญาตรี

£ ปริญญาโท

£ ปริญญาเอก £ อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………….

การประเมินความรูค' วามสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑWที่มีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ'อน.
1. ท?านเคยได'รับใบประกาศวิชาชีพ (เช?น CISA CFA) หรือปริญญาในสาขาที่มีความเกี่ยวข'องกับเศรษฐศาสตรW การเงิน บริหารธุรกิจ หรือไม?
£ 1) ไม,ใช,
£ 2) ใช,
2. ท?านเคยมีประสบการณWการทำงานเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนหรือเกี่ยวข'องกับหลักทรัพยWเกินกว?า 2 ปj หรือไม?
£ 1) ไม,ใช,
£ 2) ใช,
3. ท?านเคยมีประสบการณWการลงทุนในหลักทรัพยWเกินกว?า 10 ปj หรือไม?
£ 1) ไม,ใช,
£ 2) ใช,
4. ท?านเคยมีประสบการณWการลงทุนในผลิตภัณฑWดังต?อไปนี้หรือไม?
£ ใช, ขCาพเจCามีประสบการณHการลงทุนในผลิตภัณฑHดังต,อไปนี้ (สามารถเลือกไดCมากกว,า 1 คําตอบ)
 hedge fund
 hybrid securities
 perpetual bond
 structured notes
 Basel III
 derivatives
 กองทุนรวมที่ที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธHแบบซบซCอน (complex strategic investment)

 unrated bond

หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใชCวิธี VAR approach เพื่อคํานวณฐานะการลงทุนของตราสาร
 กองทุนรวม complex return
 กองทุนรวมทองคํา/น้ำมันที่ไม,ไดC track spot
 กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated bond เกินกว,ารCอยละ 60 ของ NAV
£ ไม, ขCาพเจCาไม,เคยมีประสบการณHการลงทุนขCางตCน
ข'อมูลเพิ่มเติม.
มีประวัติการฟอกเงินหรือก?อการร'ายใน 3 ปjที่ผ?านมา

£ ใช,

£ ไม,ใช,

เคยถูกปฏิเสธการเปpดบัญชีจากสถาบันการเงินอื่น

£ ใช,

£ ไม,ใช,

เคยหรืออยู?ระหว?างการฟqองร'อง/ถูกบังคับคดีทางศาล (ในความผิดมูลฐาน เช,นยาเสพติด ลักทรัพยH ฉCอโกงประชาชน การพนันออนไลนHเป|นตCน)
£ ใช,

£ ไม,ใช,

เปsนบุคคลล'มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษWทรัพยW

£ ใช,

£ ไม,ใช,

มีบุคคลที่ได'รับประโยชนWจากการทำธุรกรรมในทุกรายการ

£ มี (โปรดระบุ)

£ ไม,มี

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………….................…..... ความสัมพันธH ……………………………………………………..………...............…
เลขที่บัตรประชาชน …………………………………………………………………………………...………................… เบอรHติดต,อ …………………………………………...........……..…………….....…..
มีบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทุกรายการ

£ มี (โปรดระบุ)

£ ไม,มี

ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………………….................…………. ความสัมพันธH …………………………………………..................………………….
เลขที่บัตรประชาชน ………………………………………………………………………………….................………….. เบอรHติดต,อ …………………………………………...............………..……………..
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FundConnext
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor
คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment
1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age
ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older
ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years
ข. 45 – 59 ปี 45 - 59 years
ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
Having financial freedom for retirement life
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds
ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years
ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years
ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
What is your risk tolerance?
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ึ
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด
มากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which
investment portfolio are you most willing to invest in?
30%
25%
20%
15%
10% 2.5% 7%
กำไร Profit
0%
-1% -5%
ขาดทุน Loss
-10%
-15%
-20%
1

2

3

4
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor
ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss,
how would you feel?
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%
ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht.
What will you do?
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost
คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note
11.หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา
ที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose
all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
ก. ไม่ได้ No
ข. ได้ Yes
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No
ข. ได้ Yes
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FundConnext
สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff
ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores
ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point
ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points
ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points
ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด
For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be
selected.

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result
คะแนน
Total Scores
น้อยกว่า 15 Below 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป Over 37 scores

ระดับ
Level
1
2
3
4
5

ประเภทนักลงทุน
Investor Type of Risk
เสี่ยงต่ำ Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High
เสี่ยงสูง High
เสี่ยงสูงมาก Very High

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation
สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation
เงินฝากและ ตราสารหนี้ภาครัฐ
ประเภทผู้ลงทุน ตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก*
Debenture
Equity Fund Other Options
Long-Term
Investor Type of Risk Deposits and
Short-Term Fixed Fixed Income
Income Funds
Funds
>60%
<20%
<10%
<5%
เสี่ยงต่ำ Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
<20%
<70%
<20%
<10%
Moderate to Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
<10%
<60%
<30%
<10%
Moderate to High
<10%
<40%
<40%
<20%
เสี่ยงสูง High
<5%
<30%
>60%
<30%
เสี่ยงสูงมาก Very High
* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores
ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name
วันที่ Date
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

( X

)

............../.............................../......................
(

)

AIMC Standard form

สาหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

แบบแจ้ งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน/ไม่ เป็ นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. or
Non-U.S. Person

(ฉบับจัดทำโดย ทีมงำน FATCA ของอุตสำหกรรม บลจ.)
(Prepared by FATCA working team of Thai
Asset Management Industry)

บลน.ฟินโนมีนา
หนังสือฉบับนี้ มอบให้แก่____________________________
และบริษทั แม่ บริษทั ในเครือ รวมถึงกลุม่ ธุรกิ จการเงิ นของบุคคลข้างต้น (ไม่วา่ แต่ละ
รายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้ รวมเรียกว่า “ผูร้ บั ”) เพื่อประโยชน์ของผูร้ บั และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้
โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทัง้ หมดเป็ นผูร้ บั หนังสือฉบับนี้ เช่นกัน

FINNOMENA
This form is provided to
and it’s parent company and affiliated companies including their financial business group (individually
or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall

be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

ข้อมูล / คายืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreements
วันที่/Date
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ ผู้ ใ ช้ บ ริ การ Applicant’s Name/Name of user of the financial service
(คานาหน้ า/ชื่อ/นามสกุล) _______________________________
บัตรประชาชนเลขที่ (สาหรับคนไทย)
(Title/Name/Surname)
Thai Citizen ID Card No.

สัญชาติ
Nationality(ies)

ไทย / Thai

โปรดระบุทุกสัญชาติทที ่ ่านถือ /Please specify all nationalities that
you hold.

หนังสือเดิ นทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ )
Passport No. (Non-Thai only)

ส่วนที่ 1
Part 1

สถานะของลูกค้า
Status of Customer
โปรดเลือกทาเครือ่ งหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

0
1.1 คาถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั / U.S. Person Status cheek

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลเมริกา
ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US
Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

ไม่ใช่/No

1 ท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ จะอาศัยอยูน่ อกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้ คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเ่ ป็ นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. You
must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

□

□

❷ ท่านเป็ นผู้ถือบัตรประจาตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่
ใช่/Yes
ไมใช่/No
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?
โปรดตอบ “ใช่” หากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจาตัวผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ทา่ น ไม่วา่ บัตรดังกล่าวของท่านจะ
หมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันทีท่ า่ นกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has
expired on the date you complete and sign this form.
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

ใช่/Yes
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
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□ ไมใช่/No □

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกาหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปี ปัจจุบนั ท่านอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และ
หากต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service:
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

1.2 คาถามเพิ่ มเติ ม / Additional Questions
(โปรดข้ามคาถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็ นคนอเมริกนั ตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว)
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
(1) สาเนาบัตรประชาชนสาหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสาหรับคนต่างชาติทแี ่ สดงว่าไม่ใช่คนอเมริกนั ) และ
A copy of Thai Citizen ID card ( or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
(2) สาเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกนั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทตี ่ อบ”ใช่” ในข้อ ❹ ข้างส่างนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question ❹ below
4 \ท่านเกิ ดในสหรัฐอเมริกา (หรือดิ นแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริ กนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
❺ ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที่อยู่เพื่อการติ ดต่อในสหรัฐอเมริกา สาหรับบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่านผู้รบั ใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริ กา เพื่อการติ ดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่าน /หรือมีอยู่กบั ผู้รบั
3 หรือไม่

ไมใช่/No

ใช่/Yes

□ ไมใช่/No □

ท่านมีคาสังท
่ ารายการโอนเงิ นเป็ นประจาโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิ ดไว้กบั /ผ่าน/ หรือมีอยู่กบั ผู้รบั ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริ กา
ใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to
an account maintained in the U.S.?

ใช่/Yes

□ ไมใช่/No □

8 ท่านมีการมอบอานาจหรือให้อานาจการลงลายมือชื่อแก่บคุ คลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ดไว้
กับ/ผ่าน/หรือมีอยู่กบั ผู้รบั ใช่หรือไม่
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver
granted to person with U.S. address?

ใช่/Yes

ไมใช่/No
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or
maintained with the Receiver ?
7

□

□

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลีย่ นแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status
Part 2
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ่ ห้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้
ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.
3. ท่านตกลงทีจ่ ะแจ้งให้ผรู้ บั ได้ทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่ผรู้ บั ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของท่านทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีท่ี
ผูร้ บั มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมเพิม่ เติม ท่านตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอภายในเวลาทีผ่ รู้ บั กาหนด
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be
incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทท่ี ่านไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลย
พินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามทีผ่ รู้ บั เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the
Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.
ส่วนที่ 3 การยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไ่ ม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผรู้ บั ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผูร้ บั (ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่ วยงานราชการใดๆ ทัง้ ในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ
ตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ าม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน
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ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ทีม่ อี ยูก่ บั ผูร้ บั และ/หรือเปิ ดบัญชีผา่ นผูร้ บั ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/
ทางธุรกิจทีอ่ าจถูกร้องขอโดยบริษทั ในกลุม่ ของผูร้ บั หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities,
including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant),
account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets
held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which
may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่านทีม่ กี บั ผูร้ บั หรือเปิ ดผ่านผูร้ บั รวมถึงเงินได้ทท่ี า่ นได้รบั จากบัญชีดงั กล่าวในจานวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง
IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผูร้ บั กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.
3. หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลทีจ่ าเป็ นต้องรายงานให้แก่ผรู้ บั หรือไม่ให้คายินยอมให้ผรู้ บั ดาเนินการอื่นใดรวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการหัก ณ ทีจ่ า่ ย ตามทีร่ ะบุในหนังสือฉบับนี้ ผูร้ บั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่
ผูร้ บั เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to
provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with
you as may be deemed appropriate by the Receiver.

ส่วนที่ 4
Part 4

การอนุญาตให้บคุ คลที่สามใช้ประโยชน์ และข้อตกลงในเอกสารนี้
Customer’s authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

เพือ่ ความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผูข้ อใช้บริการ) และเป็ นการลดภาระความซ้าซ้อนของท่านในการนาส่งเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมให้กบั บริษทั และสถาบันการเงินต่างๆ ทีเ่ ป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ผี รู้ บั
เป็ นตัวแทนขาย(หรือเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ าย) เป็ นรายๆ ไป รวมทัง้ กรณีทท่ี ่านเปิ ดบัญชีกบั บริษทั /สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผูร้ บั โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทงั ้ หมด
(อันได้แก่ 1.บริษทั จัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ทีท่ า่ นทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิ ดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทัง้ โดยตรงหรือผ่านผูร้ บั
2. ผูส้ นับสนุ นการขายฯ รายอื่น และผูเ้ กีย่ วข้องกับบริษทั จัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของผูร้ บั , 4.ตัวแทน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือบริษทั
ในเครือ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด) ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต มีสทิ ธิใช้เอกสารข้อมูล คายืนยันและคายินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิ ดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตาม
เอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล ”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนี่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนัน้ และได้ให้คายืนยัน/คายินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้
บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทัง้ ในและต่างประเทศและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกรายสามารถนาส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปสาเนาหรือเอกสารฉบับ
จริง ก็ให้มผี ลผูกพันกับท่านทุกประการ
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each
and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e., 1.
any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or
through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial
Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any documents,
information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document and
Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself
.You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบตั ติ ามข้อกาหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซง่ึ รวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุตคิ วามสัมพันธ์ทาง
การเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account
withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผูข้ อเปิ ดบัญชี
Signature of Applicant

ลายมือชื่อเจ้าหน้ าที่ผรู้ บั เอกสาร
Signature of Officer
who receives the document

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

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

3

วันที่
Date

วันที่
Date

คำเตือน
คำเตือนนี้เป็นการเตือนในเรื่องที่มีความสำคัญมากและมีไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัทฯ”) ผ่านตัวแทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (“ตัวแทน”)
1.
2.

3.
4.

ห้ามลูกค้าส่งมอบเงินหรือเช็คให้กับตัวแทนฯในการจ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน เพราะตัวแทนฯ ไม่มีอำนาจ
รับเงินหรือเช็คเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและไม่มีหน้าที่นำเงินค่าขายหน่วยลงทุนมาส่งมอบให้ลูกค้า
การจ่ายเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจะต้องทำผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ใช้รับจ่ายเงิน
(บัญชี ATS) เท่านั้น หรือใช้ใบนำฝากพิเศษ (Bill Payment) ที่มีบริการเปิดไว้กับธนาคารที่ตกลงกันไว้
เท่านั้น
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเอกสารส่วนตัวอื่นๆ ให้ลูกค้าเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและจะต้องขีด
คร่อมว่า “เพื่อเปิดบัญชีกับกลุ่มฟินโนมีนาและ บลจ. ต่าง ๆ เท่านั้น” หรือข้อความทำนองเดียวกัน
หากมีกรณีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้รับจ่ายเงิน (บัญชี ATS) เปลี่ยนที่อยู่หรือข้อมูลสำคัญ
อื่นใด ลูกค้าต้องแจ้งด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม
ในอนาคต โดยตรงกับบริษัทฯ ที่ฝ่ายศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลนักลงทุน โทร 02-026-5100 โดย
4.1 กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่ใช้รบั จ่ายเงิน (บัญชี ATS) ให้นำหนังสือคำขอแก้ไข
ข้อมูลพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการเปลี่ยน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ลง
นามรับรองเอกสารถูกต้อง ลายเซ็นตรงตามที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ ตอนเปิดบัญชี
4.2 กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่หรือข้อมูลสำคัญอื่นใด ให้นำหนังสือคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมลงนาม
เอกสารตามลายเซ็นที่ให้กับทางบริษัทฯ ตอนเปิดบัญชี

5.

6.

7.

8.

การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนสามารถทำได้โดยวิธีหนึ่งวิธีใด
5.1 สั่งทางโทรศัพท์สายตรงของบริษัทฯ โทร 02-026-5100 ซึ่งทางบริษัทมีการเก็บบันทึกข้อมูลใน
ระบบ โดยมีระยะเวลาจัดเก็บรักษาข้อมูล 3 ปี
5.2 ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าต้องเก็บรหัสผ่าน (password)
ไว้เป็นความลับ และต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน
5.3 ลูกค้ากรอกข้อความและลงนามในใบคำสั่งซื้อขายตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ส่งมาที่
สำนักงานของบริษัทฯ
ตัวแทนฯ ไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการสั่งซื้อขาย จ่ายหรือรับเงินค่าซื้อหรือค่าขาย
หน่วยลงทุน และตัวแทนฯ ไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อขายเว้นแต่จะเป็นการรับใบคำสั่งซื้อขายที่ลูกค้าลง
นามแล้วเพื่อจัดส่งมาที่สำนักงานของบริษัทฯ
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลใน
หนังสือชีช้ วนและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ลูกค้าควรอ่านและทำความเข้าใจ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในคำขอเปิดบัญชีและบันทึกข้อตกลงที่ทำไว้กับบริษัทฯ โดยตลอด
ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยึดถือปฏิบัติตามคำเตือน เช่น ส่งมอบเงินหรือเช็คให้กับตัวแทนฯไปทั้งๆ ที่คำเตือนนี้
ห้ามไว้ หากลูกค้าได้รับความเสียหาย ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ลงนามในเอกสารฉบับนี้ตาม แบบฟอร์มเปิดบัญชี แบบประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน แบบสอบถามความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
(แบบฟอร์ม FATCA) เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตาม
ช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ทันที และในกรณีที่ภายหลังบริษัทมีการส่งหนังสือเพื่อแจ้งยืนยัน หรือ ปรับปรุงข้อมูลข้างต้น ไปยังที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าให้ไว้ หากข้าพเจ้าไม่แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทสามารถยึดถือข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของข้าพเจ้าได้
เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการได้ทำการประเมิน suitability test และได้แจ้งข้าพเจ้าทราบถึงผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้า
ยอมรับได้รวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าใจความคำสัญในการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (“basic asset allocation”) ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้
กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ ถือได้ว่าข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับแล้ว
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ซึ่งได้รับจากผลการประเมินนี้ ข้าพเจ้า
ตกลงและยอมรับทราบความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของข้าพเจ้าเอง ในกรณีที่ข้าพเจ้าลงทุนในตราสารที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนดังกล่าว
และยอมรับว่าการลงทุนของข้าพเจ้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้จากผลการประเมินนี้
ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด หน่วยราชการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องดีแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และในการนี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบและ
เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักหักบัญชีฯ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอเปิดบัญชี คำขอให้บริการใดๆ กับบริษัทหรือปฏิเสธการทำธุรกรรมกับข้าพเจ้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแสดงเหตุผลใดๆ และ
ข้าพเจ้าได้รับทราบในการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมกับทางบริษัทแล้ว โดยหากมีการดำเนินการใดๆ ของข้าพเจ้ าที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงในคำเตือน ข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทใน
การดำเนินการดังกล่าว

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของข้าพเจ้าเกีย่ วกับศาสนา หมู่โลหิต และ/หรือ ข้อมูลความพิการ ซึ่ง
ปรากฎอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชนในขั้นตอนกระบวนการแสดง ระบุ ยืนยันและพิสจู น์ตัวตนต่อบริษทั ฯ
* หากท่านไม่ยินยอมบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการในการเปิดบัญชีได้ เนื่องจากต้องใช้สำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชนในการยืนยันและพิสู จน์ตัวตนต่อบริษัทฯ

ลายมือชื่อ
ผู้ขอเปิดบัญชี

x
(

)

วันที่
_________/_________/_________

สำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
High Risk/PEP’s List
ไม่มีชื่อ มีชื่อ
Sanction ไม่มีชื่อ มีชื่อ
KYC Level ต่ำ
ปานกลาง สูง
Risk Level__________Date_____/_____/_______
Checker__________________________________
Approver_________________________________
Operation : Maker_______________________________

วันที่รับเอกสาร_____/_____/_______
Single License No.
______________________________
ลายมือชื่อ (ผู้แนะนำการลงทุน)
______________________________

Ref. Code
สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีผ่านผู้ดูแลอิสระ กรุณาระบุข้อมูลผู้ดูแล

รหัส________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ) ____________________)
___________________________________________________________
Checker_______________________________ Approver_______________________________

ื ขอให้ห ักบ ัญชเี งินฝาก
หน ังสอ
วันที ......../......../...........

เรียน ผู ้จัดการธนาคาร
 กรุงเทพ
(BBL)

 กรุงศรีอยุธยา
(BAY)

 กสิกรไทย
(KBANK)

 ไทยพาณิชย์ สาขา ................................................
(SCB)

ข ้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ชือบัญชี ................................................................
บัญชีเลขที

เจ ้าของบัญชีเงินฝากประเภท

 ออมทรัพย์

 กระแสรายวัน

บ ้านเลขที ............... หมู่ที ................. หมู่บ ้าน ................................ ซอย ....................………. ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด .................................................
รหัสไปรษณีย ์ .................………..... โทรศัพท์ ...............................…………...
มีความประสงค์ให ้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข ้าพเจ ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข ้าบัญชีเงินฝากของบริษัท
หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จํากัด (ต่อไปเรียกว่า "บริษัท") และ/หรือ บัญชีอนใดซึ
ื
งบริษัทจะเปลียนแปลงหรือ
กําหนดเพิมเติมในอนาคต เพือชําระหนีใด ๆ รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ และ/หรือเพือเป็ นหลักประกันหรือเป็ นการวางเงิน ตาม
จํานวนเงินทีปรากฏในใบแจ ้งให ้หักบัญชีเงินฝาก หรือระบบสือสารข ้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA)
หรือคําสังทีธนาคารได ้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอืนใดทีได ้รับแต่งตังหรือมอบหมายจากบริษัทให ้
กระทําการแทน และ/หรือ ในนามบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้าเพือชําระหนี และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ และ/หรือเพือเป็ นหลักประกันหรือเป็ นการ
วางเงิน ให ้แก่บริษัทดังกล่าวข ้างต ้น หากปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงินทีบริษัท แจ ้งแก่ธนาคารนั นไม่ถูกต ้องหรือผิดพลาดใด ๆ และ
ธนาคารได ้ทํ าการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้าไม่ถก
ู ต ้องตามจํานวนเงินทีบริษัทแจ ้งแก่ธนาคารแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงทีจะเรียกร ้อง
เงินจํานวนดังกล่าวคืนจากบริษัทโดยตรง ทังนีข ้าพเจ ้าขอสละสิทธิในการเรียกร ้องหรือฟ้ องร ้องให ้ธนาคารชดใช ้ และ/หรือคืนเงินที
ธนาคารได ้หักและโอนเข ้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือเงินค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช ้จ่ายอืน ๆ ทีหักชําระ
ให ้แก่ธนาคาร (ถ ้ามี) และข ้าพเจ ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข ้าพเจ ้าได ้ต่อเมือเงินในบัญชีมเี พียงพอในการหักบัญชีใน
ขณะนันเท่านั น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข ้าพเจ ้าไม่ประสงค์ให ้ธนาคารแจ ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนืองจากข ้าพเจ ้าสามารถ
ทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนั นได ้จากสมุดคู่ฝากหรือ Statement ของธนาคารหรือจากใบชําระราคา/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีทเอกสารหลั
ี
กฐานเลขทีบัญชีเงินฝากทีกล่าวมาแล ้ว ได ้เปลียนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตามข ้าพเจ ้าตกลงให ้ หนังสือ
ขอให ้หักบัญชีเงินฝากฉบับนีคงมีผลใช ้บังคับต่อไป สําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีได ้เปลียนแปลงนันด ้วยทุกประการ
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข ้างต ้น ให ้มีผลบังคับทัน ทีนับแต่วันทํ าหนังสือนีและให ้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได ้เพิกถอนโดย
ทําเป็ นลายลักษณ์อักษรแจ ้งให ้ธนาคารและบริษัท ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ .................................................................... ลูกค ้าผู ้ให ้ความยินยอม (ตามทีให ้ไว ้กับธนาคาร)
(

ลายมือชือเจ ้าของบัญชี

)

เจ้าหน้าทีบริษท
ั

เจ้าหน้าทีธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จํากัด
รับรองว่าผู ้ให ้ความยินยอมเป็ นลูกค ้าของบริษัท

ตรวจสอบถูกต ้อง

ลงชือ ..............................................เจ ้าหน ้าทีผู ้ตรวจสอบ

ลงชือ ..............................................ผู ้รับมอบอํานาจสาขา

Customer Ref./Ref.1 (เลขประจําตัว 13 หลัก)

PON Company Code
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สญญ ช้บรก รก รลงทน
สัญญานีทาขึน ณ บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่ วยลงทุน ฟิ น นมีนา จากัด ระหว่าง ข้าพเจ้า ซึงต่อ ปนีจะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ ายหนึง กับ บริษัท
หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ น นมีนา จากัด ซึงต่อ ปนีจะเรียกว่า “บริษทั ” อีกฝ่ ายหนึง
ดยทีลูกค้ามีความประสงค์ทจะเปิ
ี ดบัญชีลงทุนกับบริษทั เพือ ช้บริการการลงทุนประเภทต่าง คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายจึง ด้ตกลงกันดังต่ อ ปนี
ข้
1.1 นสัญญานี
คานิยาม
สานักงานก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์
สานักหักบัญชี
สมาคมทีเกียวข้อง
กับธุรกิจ
บริษทั จัดการ
หลักทรัพย์
ทรัพย์สนิ ของลูกค้า
กฎระเบียบที
เกียวข้อง
วันทาการ
เหตุสุดวิสยั

ลูกค้า

ค นย ม

หมายถึง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ทย
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ทย) จากัด และ/หรือ บริษทั ดิจทิ ลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด และ/
หรือ บุคคลที ด้รบั อนุ ญาต ห้ประกอบการเปนศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศ ทย) จากัด และ/หรือ บุคคลที ด้รบั อนุญาต ห้ประกอบการเปนสานักหักบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ด้รบั อนุ ญาตและจดทะเบียนกับสานักงานจัดการลงทุน สานักงา
นก.ล.ต. ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ทเกี
ี ยวกับการจัดการลงทุนและ ด้รบั ความ
เหนชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพือดาเนินการ ด
บริษทั หลักทรัพย์ที ด้รบั บอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทรัพย์สินของลูกค้าตามประกาศของ สานักงานก.ล.ต. ว่าด้วยการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษทั
หลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฏหมายอืน ด และ ห้หมายความรวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสังทีออก ดย สานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
หรือสานักหักบัญชี หรือบริษทั และ/หรือ หน่วยงานผูม้ อี านาจอืน ด
วันทีบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือสานักหักบัญชี เปิ ดทาการตามปกติ ซึง
ม่ ช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันทีสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ห้เปนวันหยุดทาการของบริษทั แล้วแต่กรณี
เหตุ ด อันจะเกิดขึนกดี หรือจะ ห้ผลเปนพิบตั ิกดี ซึงเปนเหตุที ม่อาจป้ องกัน ด้แม้ทงบุ
ั คคลผู้ต้องประสบ
หรือ กล้จะต้องประสบเหตุนัน จะ ด้จัดการระมัดระวังตามสมควรซึงพึงคาดหมาย ด้จากบุคคล นฐานะและ
ภาวะเช่นนัน และ ห้รวมถึงเหตุการณ์ ด อันเกินแก่การควบคุมของคู่ส ั ญญาฝ่ าย ดฝ่ ายหนึง รวมถึงภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด กฎหมาย คาสัง กฎ ระเบียบ การกระทาหรือข้อจากัดทีกาหนด
ดยหน่ วยงานหรือองค์กรของรัฐบาล ทังฝ่ ายพลเรือนและฝ่ ายทหาร รวมทังคาสังหรือคาพิพา กษาของศาล
หรือเหตุการณ์ ด ม่ว่าคล้ายคลึงกับทีกล่าวมาหรือ ม่กตาม แต่มคี วามร้ายแรงเท่าเทียมกันและเกินแก่การ
ควบคุมของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าว ทังนี หากว่าเหตุและสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผล ห้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน ปฏิบตั ิ
หน้าทีล่าช้าหรือ ม่สามารถปฏิบัติหน้าที ด ภาย ต้บังคับสัญญานี แม้ว่าคู่สญ
ั ญาดังกล่าวจะ ด้ ช้ความ
พยายามทังปวงเพือปฏิบตั หิ น้าทีของตนแล้วกตาม
หมายความรวมถึง บุคคลทีลูกค้ามอบหมาย ดยชัดแจ้งหรือ ดยปริยาย ห้มอี านาจกระทาการ ด ตามสัญญา
นีแทน

หน้าที่ 14/36

คานิยาม
ช่องทางการ
ห้บริการ
กลุ่มฟิ น นมีนา
เอกสารสมัคร ช้
บริการ
ผู้ ห้บริการระบบ
CDD Gateway

หมายถึง
เวบ ซต์ แอพพลิเคชัน และช่องทางบริการอืน เช่น เวบเพจต่าง การติดต่อผ่าน Messaging Apps หรือช่อง
ทางการ ห้บริการอืน ดทีเปนของบริษทั และ/หรือ บริษทั นกลุ่มฟิ น นมีนา
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่ วยลงทุน ฟิ น นมีนา จากัด ,บริษทั ฟิ น นมีนา จากัด และบริษทั บีฟินน์
จากัด
เอกสารสมัคร ช้บริการการลงทุน และเอกสารประกอบอืน ทีเกียวข้อง รวมถึงแบบประเมินความเหมาะสม
นการลงทุน (Suitability Test) เอกสารทาความรูจ้ กั ลูกค้า (KYC) ทีลูกค้า ด้ลงชือ รวมถึงเอกสารเปิ ดบัญชีที
ลูกค้า ด้ลงนาม
บริษ้ท เนตเบย์ จากัด (มหาชน) หรือบริษทั อืน ดซึงบริษทั อาจเปลียนแปลง นอนาคต ซึง ห้บริการ Customer
Due Diligence Gateway เพือรองรับการตรวจสอบและกลันกรองข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลบัญชีรายชือเฝ้ าระวัง
(Watchlist)

1.2 เว้นแต่จะนิยาม ว้เปนอย่างอืน นสัญญานี ห้นาคาที ด้นิยาม ว้ นกฎระเบียบทีเกียวข้องมา ช้บงั คับตามสัญญานี
1.3 การอ้างอิง ด ถึง พระราชบัญญัติ กฎหมาย ด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสังตามสัญญานี ห้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ ข
เพิมเติม หรือทีมีการประกาศ ช้และมีผล ช้บงั คับอยู่ นขณะนัน ด้วย
ข้

ข้ ตกลง กยวกบก ร ช้บรก รก รลงทน

ลูกค้าตกลงขอเปิ ดบัญชีลงทุนกับบริษทั เพือ ช้บริการการลงทุนประเภทต่าง ดังนี
2.1 บริการลงทุน นหน่ วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบ ม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Segregated Account))
2.2 บริการการลงทุนประเภทอืน ดตามทีบริษัทจะกาหนดต่อ ป ซึงบริษทั มีสทิ ธิประกาศกาหนด นเครือข่ายอินเทอร์เนตบนเวบ ซต์ทเกี
ี ยวข้อง และ/หรือ
จัดส่ง ห้แก่ลูกค้า ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอนื ดตามทีบริษัทเหนสมควร ทังนี บริษัทมีสิทธิเปลียนแปลง ด้ ดย
บริษทั ม่จาเปนต้องแจ้ง ห้ทราบล่วงหน้า
ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การทาสัญญานีจะมีผลเปนการเปิ ดบัญชีลงทุนกับบริษทั เพือ ช้บริการการลงทุนทุกประเภทตามข้อ . ถึง .2 ข้างต้น ดยจะเรียก
รวมกันว่า “บริการการลงทุน” และลูกค้าจะ ช้บริการการลงทุนแต่ละประเภทดังกล่าว ด้ กต่อเมือบริษทั อนุมตั ิ ห้ลูกค้า ช้บริการการลงทุนประเภทนัน ซึง
บริษทั มีสทิ ธิทจะกาหนดเงื
ี
อน ขและวิธปี ฏิบตั ิ นการเริม ช้บริการการลงทุน นครังแรกของลูกค้า สาหรับการ ช้บริการการลงทุนแต่ละประเภท ด้ตามทีบริษัท
เหนสมควร ทังนี บริษทั มีสทิ ธิและ ช้ดุลพินิจ นการปฏิเสธ หรือ ม่อนุมตั กิ ารขอ ช้บริการการลงทุนของลูกค้าทังหมดหรือบางประเภท ด้ หากบริษทั เหนว่า
ลูกค้า ม่มคี วามเหมาะสม นการทาธุรกรรม และ/หรือ การ ช้บริการการลงทุนอาจจะขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเกียวข้อง และ/หรือ เมือ
บริษทั เหนสมควร ดยลูกค้า ม่มสี ทิ ธิเรียกร้อง ห้บริษทั รับผิดชอบความเสียหาย ด ทังสิน
ทังนี กรณีทลูี กค้ามีการเปิ ดบัญชีเพือ ช้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ด ของบริษทั ทีมีลกั ษณะตามข้อ . ถึงข้อ .2 ข้างต้น อยู่แล้วก่อนวันทีทาสัญญานี
และบริษทั อนุมตั ิ ห้ลูกค้า ช้บริการการลงทุนประเภทนัน ตามสัญญานี ด้แล้ว ลูกค้าตกลง ห้สญ
ั ญานีมีผล ช้บังคับแทนสัญญา และ/หรือ บันทึกข้อตกลง
และ/หรือ ข้อกาหนดและเงือน ข และ/หรือ ข้อตกลง ด ทีเกียวข้องกับการเปิ ดบัญชีเพือ ช้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ด ของบริษทั ดังกล่าว ม่ว่าจะทา
นรูปแบบ ดกตาม (“สัญญาทีมีอยู่ก่อนหน้า”) และ ห้ถอื ว่าการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี เปนการ ช้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว ดยต่อเนือง
จากสัญญาทีมีอยู่ก่อนหน้า
ข้ ก รท ค สงข งลกค้ ล ก รบรก รกรณทว ปท งช่ งท ง ลกทร นกส์
3.1 การทาคาสังของลูกค้ากรณีปกติทวั ป
ลูกค้าจะต้องติดต่อด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าทีผู้ ด้รบั มอบหมายของบริษทั พร้อมกับทาคาสังตามแบบและวิธกี ารทีบริษทั กาหนด
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อย่าง รกตาม ลูกค้าอาจติดต่อผ่านทางเครืองมือสือสารอืน เช่น ทรศัพท์ ปรษณีย์หรือวิธีการอืน ตามทีจะระบุต่อ ปก ด้ แต่ทงนี
ั จะต้องติด ต่อกับ
พนักงานเจ้าหน้าทีผู้ ด้รบั มอบหมายของบริษทั และคาสังดังกล่าวจะถือว่าเปนคาสัง ดยชอบของลูกค้า เมือพนักงาน ด้บนั ทึกคาสังนัน ว้แล้ว
นกรณีทบริ
ี ษัท ด้ รบั คาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ดภาย นเวลาตามที สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั กาหนด แต่คาสังดังกล่าว ม่สาเรจภาย นวันทีบริษทั ด้รบั คาสังซือขาย และ/หรื อ คาสังอืน ดนัน
ห้ถอื ว่าคาสังดังกล่าวเปนอันยกเลิก และ นกรณีทบริ
ี ษทั ด้รบั คาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ดหลังจากพ้นเวลาตามที สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั กาหนดแล้ว ห้ถอื ว่าคาสังดังกล่าวมีผล ช้บงั คับ นวันทา
การถัด ป เว้นแต่ลูกค้าจะยกเลิกคาสังดังกล่าวตามแบบและวิธีการทีบริษัท กาหนดก่อนเวลาทีเกิดรายการตามคาสังดังกล่าว นอกจากนี ลูกค้าอาจ
ติดต่อทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต หรือช่องทางการ ห้บริการ หรือระบบอืน ตามทีจะระบุต่อ ป ดย ม่ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าทีผู้ ด้รบั
มอบหมายของบริษัทก ด้ เมือลูกค้า ด้รบั ความเหนชอบจากบริษัท ดยลูกค้า ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงือน ขทีบริษัทกาหนด และลูกค้าตกลง
ผูกพันผลของคาสังดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้า ด้ทาคาสังนันด้วยตนเอง
3.2 การบริการช่องทางอิเลกทรอนิกส์ การทาคาสังของลูกค้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต หรือทางอิเลกทรอนิกส์ หรือทางเครืองมือสือสารอืน
กรณีทลูี กค้าขอ ช้บริการการลงทุ นตามสัญ ญานี และ/หรือ บริการอืน ดของบริษัท ผ่านช่องทางการ ห้บริการของบริษัท ผ่านทางระบบเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เนตหรือทางอิเลกทรอนิกส์ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงือน ข นการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี และ/หรือ
บริการอืน ด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ดังนี
3.2.1
การเข้าถึงและ ช้ช่องทางการ ห้บริการ ลูกค้า ด้ลงทะเบียนเปิ ดบัญชีผู้ ช้ งานกับบริษทั เรียบร้อยแล้ว ดยลูกค้าเปนผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง
ดยการกรอก บสมัครขอเปิ ดบัญชีผู้ ช้งานและตังรหัสผ่าน ดย นการเปิ ดบัญชีผู้ ช้ งานดังกล่าว ลูกค้าตกลงยอมรับข้อกาหนดและเงือน ขที
เกียวข้องของช่องทางการ ห้บริการ
3.2.2
ภาย ต้ขอ้ กาหนดและเงือน ขนีรวมถึงข้อกาหนดทีเกียวข้องกับช่องทางการ ห้บริการ และเว้นแต่บริษทั จะยินยอมหรือกาหนดเปนอย่า งอืน
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คาสัง ข้อความ หรือคาบอกกล่าวทังปวงของลูกค้า (“การทาธุรกรรมของลูกค้า ”)
จะต้องส่งผ่านช่องทางการ ห้บริการของบริษทั ดยเมือมีส่งการทาธุรกรรมของลูกค้าจากข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) ของลูกค้าหรือจาก
อีเมลของลูกค้าทีลูกค้า ห้ ว้กบั บริษทั ลูกค้าตกลงและยอมรับ ห้บริษทั ถือว่าลูกค้าเปนผูก้ ระทาการดังกล่าวนันเอง การดาเนินการทาธุรกรรม
ของลูกค้า ผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ เปนการกระทาแบบ ม่มเี งือน ขและ ม่สามารถเพิกถอน ด้ทันทีที ลูกค้าสือสารการทาธุรกรรมของลูกค้า
ส่งถึงบริษัท และลูกค้าตกลงผูกพันรับผิดชอบ นผลและความเสียหายทีเกิดขึ นจากการกระทา ทีเกียวกับหรือเนืองจากการทาธุรกรรมของ
ลูกค้าดังกล่าวทังหมด
อย่าง รกตาม นบางกรณีทลูี กค้าอาจแจ้งบริษทั เพือขอยกเลิกหรือแก้ ขการทาธุรกรรมของลูกค้า ลูกค้ายอมรับว่าบริษทั จะ ช้ความพยายาม
ตามสมควรทีจะดาเนินการยกเลิกหรือแก้ ขการทาธุรกรรมของลูกค้าตามคาขอของลูกค้าแต่บริษัท ม่มหี น้าทีผูกพันทีจะต้องดาเนินการ
ยกเลิกหรือแก้ ขตามคาขอดังกล่าว
3.2.3
ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการทาธุรกรรมของลูกค้า ดยผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ของลูกค้า ม่ว่าด้วยวิธกี าร ด ซึงรวมถึงแต่ ม่จากัดเพี ยง
การรับ ยืนยันข้อมูลหรือเอกสารทีเกียวข้องรวมถึงการลงลายมือชืออิเลกทรอนิกส์ เปนวิธกี ารทีน่าเชือถือและ ช้บงั คับ ด้ระหว่างลูกค้า บริษทั
และผูเ้ กียวข้อง
3.2.4
ลูกค้ายินยอมทีจะรับข้อมูล คาบอกกล่าว การเปิ ดเผยข้อมูล และการติดต่อสือสารอืน รวมถึงแต่ ม่จากัดแต่เพียง บยืนยันรายการ รายงาน
ต่าง ทีบริษทั มีหน้าทีหรือตกลงจะส่ง ห้ลูกค้าตามสัญญานี (รวมเรียกว่า “การติดต่อสือสารของบริษทั ”) ทีข้อกาหนดและเงือน ขนี อ้างถึง
จากบริษทั ผ่านช่องทางการ ห้บริการ และ/หรือ ดยทางอีเมล ตามแต่ทบริ
ี ษทั จะเหนสมควร ลูกค้าตกลงว่าการสือสารของบริษทั ทังหลาย ที
บริษทั แจ้ง ห้ลูกค้าทราบ ดยช่องทางดังกล่าว ถือเปนการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทางกฎหมายเกียวกับการลงทุนหรือสัญญาทีกาหนด ห้ต้อง
ทาการติดต่อสือสารนันอย่างเปนลายลักษณ์อักษรแล้ว ทังนี ลูกค้าเข้า จและยอมรับว่าบริษัท ม่สามารถ ห้บริการแก่ลูกค้าราย ดซึง ม่
สามารถยินยอมรับการสือสารของบริษทั ดยช่องทางดังกล่าว ด้
3.2.5
ลูกค้าจะต้องทาธุรกรรม ดย ช้ขอ้ มูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสาหรับทารายการ (PIN)
เฉพาะของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ เงือน ขและวิธกี ารทีบริษทั กาหนดเท่านัน ทังนี ลูกค้าสามารถเปลียนแปลงรหัสผ่าน (Password) เมือ ดก
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3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

ด้ตามทีเหนสมควร แต่ลูกค้าจะต้องเปลียนแปลงรหัสผ่าน (Password) ทุกระยะเวลาตามทีบริษทั กาหนดและ ห้ถอื ว่ารหัสผ่าน (Password)
หม่มผี ล ช้บงั คับแทนรหัสผ่าน (Password) เดิมทันที
ข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่านสาหรับทารายการ (PIN) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) ด บนช่องทางการ ห้บริการ
ของบริษทั ลูกค้าเปนผูร้ บั ผิดชอบ นการเกบรักษารหัสผ่าน (Password) ห้เปนความลับและปลอดภัยแต่เพียงผูเ้ ดียว รวมทังดาเนินการ ด
เพือป้ องกันมิ ห้ผู้อนล่
ื วงรู้ชุดรหัสเข้า ช้งาน (Login Credentials) ดังกล่าว หรือสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ ช้งาน ดย ช้ชุดรหัสเข้า ช้งานของ
ลูกค้า ด้ ลูกค้าจะต้องเกบรักษาชือข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) ว้เปนความลับเฉพาะตัว และ ม่แจ้ง ห้ผู้ ดทราบเปนอันขาด ลูกค้าเข้า จ
และยอมรับว่าตนเองเปนผู้รบั ผิดชอบ นการ ช้ช่องทางการ ห้บริการทังหมด ซึงรวม ปถึงกรณีการ ช้งานที ม่ ด้รบั อนุ ญาต ภาย ต้ ข้อมูล
บัญชีผู้ ช้งาน (Account) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้า นการ ช้ช่องทางการ ห้บริการนี หากข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ
รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าสูญหาย ถูกข มย ถูกทาลาย หรือลูกค้าเชือว่ามีการเข้า ช้บญ
ั ชีของลูกค้าจากบุคคลทีสามที ม่ ด้รบั อนุ ญาต
ลูกค้าต้องแจ้ง ห้บริษัททราบ ดยทันที และทาการเปลียนรหัสผ่าน ดยเรวทีสุ ด หากข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน
(Password) และ/หรือ รหัสผ่านสาหรับทารายการ (PIN) สูญหาย และ/หรือ ถูกทาลาย และ/หรือ ลูกค้าจาข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account)
และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสาหรับทารายการ (PIN) ม่ ด้ ลูกค้าจะต้องแจ้ง ห้บริษทั ระงับการ ช้ขอ้ มูลบัญชีผู้ ช้งาน
(Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสาหรับทารายการ (PIN) นันเปนลายลักษณ์อักษร ดยทันที และหากเกิด
ความเสียหาย ด ก่อนเวลาทีบริษทั ระงับการ ช้ขอ้ มูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสาหรับ
ทารายการ (PIN) ลูกค้าต้องรับผิดชอบ นความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิด จากความผิดของบริษทั
ลูกค้าตกลงยอมรับว่า หากมีกรณีทบุี คคล ด ด้ ช้ชุดรหัสเข้า ช้งาน ของลูกค้าเข้ามาทารายการ ด นช่องทางการ ห้บริการแล้ว ลูกค้าตก
ลงผูกพันรับผิดชอบ นผลและความเสียหาย ทีเกิดขึนจากคาสังดังกล่าวทังหมด เสมือนหนึงว่าผู้ ช้บริการ ด้เปนผู้กระทาการดังกล่าวนันเอง
และลูกค้าตกลงว่า บริษทั ม่ต้องรับผิด ด นความเสียหายทีเกิดขึน
จากการกระทาข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึนจากการกระทากลฉ้อฉล หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษทั ทังนี
หากมีกรณีทลูี กค้าทราบว่ามีบุคคลอืน ช้ชุดรหัสเข้า ช้งานของลูกค้า นการ ช้ ช่องทางการ ห้บริการ ลูกค้าตกลงจะแจ้ง ห้บริษัททราบทันที
ลูกค้าตกลง ห้บริษทั ดาเนินการ ด เพือป้ องกันความเสียหายทีอาจจะเกิดขึน หรือระงับความเสียหายทีเกิดขึน รวมถึงระงับการ ห้บริการ
บัญชีผู้ ช้งานชัวคราว
ลูกค้ายอมรับว่าบริษทั สามารถ ช้ดุลพินิจ นการพิจารณาประเภท ลักษณะ การตังค่า และเงือน ขอืน ทีบริษทั เหนสมควรเกียวกับอุปกรณ์
สือสารทีลูกค้า ช้เพือเข้าถึงการ ห้บริการบนช่องทางการ ห้บริการ ลูกค้าตกลงทีจะ ม่ ช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ หรือวัตถุ ดทีลูกค้าทราบหรือ
ควรจะ ด้ทราบว่ามีมลั แวร์ (Malware) หรือองค์ประกอบอันตรายต่อระบบการ ห้บริการของบริษทั หรือต่อช่องทางการ ห้บริการ และลูกค้าตก
ลงจะ ช้บริการบนช่องทางการ ห้บริการ ดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้องและเปน ปตาม มาตรฐานการปฏิบตั ทิ เหมาะสมและเปนที
ี
ยอมรับ
ดยสากลทัว ป นการ ช้อินเทอร์เนตและระบบการเชือม ยงเครือข่ายต่าง บริษัทอาจเลิกหรือระงับวิธีการเข้าถึง ด ด้ ซึง นกรณี
ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งลูกค้าทราบ หรือกาหนดการ ช้วิธีการเข้า ถึงสาหรับธุ รกรรมลัก ษณะ ด และอาจกาหนดเงือน ขเพิมเติม หรือ
เปลียนแปลง หรือ ช้ขนตอนการรั
ั
กษาความปลอดภัยแบบ หม่ตามทีบริษทั จะ ด้แจ้ง ห้ลูกค้าทราบทันที
คาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ด สาหรับ ช้บริการการลงทุนบนช่องทางการ ห้บริการตามสัญญานี และ/หรือ บริการอืน ด ผ่านทางระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เนต หาก ด้กระทา ดย ช้ ข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสาหรับทา
รายการ (PIN) ห้ถอื ว่าการกระทาดังกล่าวมีผลผูกพันลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบการกระทาดังกล่าว ดยถือเสมือนว่าลูกค้าเปน
ผู้กระทาการนันด้วยตนเอง ม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึน ดยทุจริต และ/หรือ ดยบุคคลภายนอกหรือ ม่กตาม เว้นแต่เปนการทุจริต
หรือความผิดของบริษทั เอง
นกรณีทมีี การ ช้ชอื นการ ช้ข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสผ่านสาหรับทารายการ (PIN)
ผิดเกินกว่าจานวนครังทีบริษทั มีสทิ ธิยกเลิกหรือระงับการทาคาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ดด้วยวิธดี งั กล่าว และ/หรือ การ ช้ บริการอืน ด
ดังกล่าว ด้ทนั ที ทังนี บริษทั ม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหาย ด อันเนืองมาจากการ ช้สทิ ธิยกเลิก หรือระงับการ
ทาคาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ดด้วยวิธดี งั กล่าว และ/หรือ การ ช้บริการอืน ดดังกล่าวข้างต้น
ลูกค้าขอ ห้คารับรองและยืนยันดังนี
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3.2.10.1 ลูกค้ามีความรูแ้ ละความเข้า จเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือน ขและวิธกี าร นการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี และ/หรือ บริการอืน
ด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตตามที สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/
หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทกาหนด รวมทังความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี และ/หรือ
บริการอืน ด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตตามสัญญานี ม่ว่าจะเปนความเสียงทีเกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างการ
สือสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูลเปน ปอย่างล่าช้า หรือ ม่อาจรับหรือส่งข้อมูล ด้ หรือถูกลักลอบนาข้อมูล ป ช้
หรือกรณีอนื ดกตาม ตลอดจนลูกค้าตกลงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงือน ขและวิธกี าร นการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี และ/
หรือ บริการอืน ด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตดังกล่าว ดยเคร่งครัด
3.2.10.2 ลูกค้าจะต้อง ม่ ช้ชุดคาสังอืน นอกเหนือจากชุดคาสังคอมพิวเตอร์ของบริษทั ซึงเชือมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที ช้ น
การทาธุ ร กรรมตามสัญ ญาฉบับ นี และลู ก ค้ามีห น้ าทีป้ อ งกัน ม่ ห้บุค คลอืน ดเชือมต่ ออุ ปกรณ์ค อมพิว เตอร์ เ ข้า กับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึงทา ห้บุค คลดังกล่าวสามารถบัน ทึกคาสังการทาธุรกรรมเข้ามา นระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัท ด้
ดยตรง และบริษทั ม่ต้องรับผิดชอบ นความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการกระทาดังกล่าว ม่ว่ากรณี ด
3.2.10.3 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทสามารถ ช้ดุลพินิจ นการพิจารณาประเภท ลักษณะ การตังค่า และเงือน ขอืน ทีบริษัทเหนสมควร
เกียวกับอุปกรณ์สอสารที
ื
ลูกค้า ช้เพือเข้าถึงการ ห้บริการ บนช่องทางการ ห้บริการ
3.2.10.4 ลูกค้าตกลงทีจะ ม่ ช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ หรือวัตถุ ดทีลูกค้าทราบหรือควรจะ ด้ทราบว่ามีมลั แวร์ (Malware) หรือองค์ประกอบ
อันตรายต่อระบบ ต่อการ ห้บริการของบริษทั หรือช่องทางการ ห้บริการ และลูกค้าตกลงจะ ช้บริการบนช่องทางการ ห้บริการ ดย
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้องและเปน ปตามมาตรฐานการปฏิบตั แิ ละ ช้งานทีเหมาะสมและเปนทียอมรับ ดยสากลทัว ป นการ
ช้อนิ เทอร์เนตและระบบการเชือม ยงเครือข่ายต่าง
3.2.10.5 บริษทั อาจเลิกหรือระงับวิธกี ารเข้าถึง ด ซึง นกรณีดงั กล่าว บริษทั จะแจ้งลูกค้าทราบ หรือกาหนดการ ช้วธิ ีการเข้าถึงสาหรับ
ธุรกรรมลักษณะ ด และอาจกาหนดเงือน ขเพิมเติม หรือ เปลียนแปลงหรือ ช้ขนตอนการรั
ั
กษาความปลอดภัยแบบ หม่ตามที
บริษทั จะ ด้แจ้ง ห้ลูกค้าทราบและครังคราว
3.2.10.6 บริษัท อาจกาหนดข้อ กาหนดเฉพาะ (Specifications) ขันตาของอุปกรณ์ทีจาเปน สาหรับ การ ช้ และการเข้าถึง ช่ องทางการ
ห้บริการเพือ ช้บริการทางช่องทางอิเลกทรอนิกส์ ด้เปนครังคราว แต่บริษัท ม่มีหน้าที ต้องสนับสนุ นอุปกรณ์ทุกรุ่นบริษัท ม่
รับผิดชอบต่อการทีลูกค้า ม่สามารถเข้าถึงช่องทาง ห้บริการ ด้อนั เนืองจากความ ม่เพียงพอของอุปกรณ์ของลูกค้า
3.2.10.7 ลูกค้าเข้า จและตกลงว่า
ก. ลูกค้าอาจถูกลงชือออก (Signed out) จากช่องทางการ ห้บริการภายหลังจาก ม่มคี วามเคลือน หวหรือภายหลังจากทีมีการ
ลงชือเข้า ช้เปนระยะเวลาหนึงแล้ว
ข. บริษทั อาจหยุด หรือเปลียนแปลงลักษณะ รูปแบบ และ/หรือ เนือหา ด ของบริการทางช่องทางอิเลกทรอนิกส์ ดยจะมีการ
แจ้งเตือนทีจาเปน ปยังลูกค้าบนช่องทางการ ห้บริการ
ค. ลักษณะของบริการอินเทอร์เนตและ ทรคมนาคม การสือสารหรือข้อมูลทีแสดงต่อลูกค้า ดยทางออน ลน์หรืออิเลกทรอนิกส์
อาจถูกขัดขวาง จู่ จมหรืออาจมีความบกพร่อง ม่ถูกต้อง ม่สมบูรณ์ ม่เปนปัจจุบนั หรือมีความล้มเหลวหรือล่าช้า นการส่ง
ง. บริษทั อาจส่งวิธกี ารเข้าถึงทีออก หม่ ห้แก่ลูกค้า หากจาเปน
จ. ลูกค้าต้องรับผิดชอบ นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของลูกค้าปราศจากมัลแวร์ (Malware) และ ม่ทา ห้เกิดการแทรกแซงหรือ
การรบกวนบริการทางช่องทางอิเลกทรอนิกส์
ฉ. ลูกค้าต้องรับภาระค่า ช้จ่ายทังหมดของการสือสารทางอินเทอร์เนตและอิเลกทรอนิกส์ ตลอดจนค่า ช้จ่ายอืน ดทีเกิดขึนจาก
การ ช้บริการทางช่องทางอิเลกทรอนิกส์
3.2.10.8 ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียด นคาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ด ตามแบบและวิธีการที สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั กาหนด ดยลูกค้าตกลงผูกพันผลของคา
สังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ดทีแสดง ว้ นระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต และลูกค้าจะตรวจสอบผลของคาสังซือขาย และ/หรือ
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3.2.11

คาสังอืน ดทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตตามแบบและวิธีการที สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั กาหนด
นกรณีทบริ
ี ษทั ด้รบั คาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ดผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตภาย นเวลาตามที สานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั กาหนด แต่คาสังดังกล่าว
ม่สาเรจภาย นวันทีบริษทั ด้รบั คาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ดนัน ห้ถอื ว่าคาสังดังกล่าวเปนอันยกเลิก และ นกรณีทบริ
ี ษัท
ด้รบั คาสังซือขาย และ/หรือ คาสังอืน ดหลังจากพ้นเวลาตามที สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั กาหนดแล้ว ห้ถอื ว่าคาสังดังกล่าวมีผล ช้บงั คับ นวันทาการถัด ป เว้น
แต่ลูกค้าจะยกเลิกคาสังดังกล่าวตามแบบและวิธกี ารทีบริษทั กาหนดก่อนเวลาทีเกิดรายการตามคาสังดังกล่าว
ทังนี บริษทั มีสทิ ธิทจะ
ี ห้บริการการลงทุนตามสัญญานี และ/หรือ บริการอืน ด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต นคราว ด
หรือ ม่ก ด้ ตามทีบริษทั จะพิจารณาเหนสมควร
นการส่งคาสังผ่านระบบอินเทอร์เนต ลูกค้าสามารถทราบผลของคาสังทีส่งผ่านระบบอินเทอร์เนต ด้จากเครืองคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ของลูกค้าหรือวิธีการอืน ดตามทีบริษัทเหนสมควร บริษัท ม่ต้องยืนยันการรับคาสังหรือแจ้งผลต่อลูกค้า
ทาง ทรศัพท์ นอกจากนีลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล นบัญชีซอขายหน่
ื
วยลงทุนของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เนต ด้ตามทีบริษัท
จัดทา ว้บนเวบ ซต์และแอพพลิเคชันของบริษัทจากเครืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ของลูกค้า ทังนี ลูกค้าตกลง
ผูกพันตามคาสังรวมทังการกระทา ด ด้วยวิธกี ารผ่านระบบอินเทอร์เนต และผลของคาสังหรือการกระทาดังกล่าวทีเกิดขึน
3.2.10.9 นกรณีทบริ
ี ษัทจัดส่ งรหัส ผ่าน (Password) และ/หรือ บรรดาเอกสาร และ/หรือ ข้อมูล ด ห้แก่ลูกค้าตามทีอยู่ และ/หรือ
จดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ อินเทอร์เนต และ/หรือ ตามวิธกี ารอืน ดทีบริษทั เหนสมควร ซึงลูกค้าแจ้ง ว้กบั บริษัท
แล้ว ห้ถอื ว่าลูกค้า ด้รบั รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ ด้รบั และทราบข้อความ นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว ดยบริษัท
ม่จาเปนต้องจัดส่งทาง ปรษณีย์ อีกแต่ประการ ด และ นกรณีทลูี กค้าเปลียนแปลงทีอยู่ และ/หรือ จดหมายอิเลกทรอนิกส์ (Email) และ/หรือ อินเทอร์เนต ตามทีลูกค้า ด้แจ้ง ว้กบั บริษทั ตามวรรคก่อน ลูกค้าจะต้องแจ้ง ห้บริษทั ทราบตามแบบและวิธกี ารที
บริษทั กาหนด
3.2.10.10 นกรณีทระบบคอมพิ
ี
วเตอร์หรือเครืองคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลั กทรัพย์ และ/หรือ สานักหัก
บัญชี และ/หรือ บริษัท หรือระบบ ฟฟ้ าหรือระบบการติดต่อสือสารขัดข้องหรือเสียหาย ทา ห้ลูกค้า ม่สามารถทาคาสังซือขาย
และ/หรือ คาสังอืน ดผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต หรือ ม่สามารถ ช้บริการอืน ดตามสัญญานี ด้ ม่ว่าด้วยเหตุ ดกตาม
ลูกค้าจะ ม่ยกเอาเหตุขดั ข้องดังกล่าวเปนข้อปฏิเสธความรับผิดหรือเปนข้อเรียกร้อง ห้บริษัทรับผิดชอบ ด ทังสิน และ นกรณีที
มีความเสียหาย ด เกิดขึนแก่บริษทั อันเนืองมาจากการ ช้บริการของลูกค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบ นความเสียหายดังกล่าว เว้น
แต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดของบริษทั
3.2.10.11 ข้อมูลทีบริษทั ด้รบั ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตมีความถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ
3.2.10.12 บริษัทอาจกาหนด ห้ลูกค้าจัดทาและลงนาม นเอกสาร และ/หรือ หลักฐาน ด เพิมเติมตามเงือน ขและแบบทีบริษัท กาหนด
พร้อมจัดส่งเอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ห้แก่บริษทั ภาย นระยะเวลาทีบริษทั กาหนดก ด้
3.2.10.13 นกรณีทลูี กค้าประสงค์จะยกเลิกการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี และ/หรือ บริการอืน ด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต
ตามสัญญานี ลูกค้าจะแจ้ง ห้บริษทั ทราบล่วงหน้าเปนลายลักษณ์อกั ษร ม่น้อยกว่า 30 วัน
3.2.10.14 บริษัทมีสิทธิเปลียนแปลงข้อกาหนดและเงือน ขการ ช้บริการการลงทุ นตามสัญญานี และ/หรือ บริการอืน ด ผ่านทางระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เนตตามสัญญานีเมือ ดก ด้ ซึงบริษั ทมีสิทธิประกาศกาหนด นเครือข่ายอินเทอร์เนตบนเวบ ซต์ทเกี
ี ยวข้อง
และ/หรือ จัดส่ง ห้แก่ลูกค้า ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอนื ดตามทีบริษัทเหนสมควร ทังนี
บริษทั มีสทิ ธิเปลียนแปลง ด้ ดย ม่จาเปนต้องแจ้ง ห้ทราบล่วงหน้า รวมทังสิทธิระงับหรือยกเลิกการ ช้บริการดังกล่าวทังหมดหรือ
บางส่วนเมือ ดก ด้
บริษทั อาจเชือมต่อหรือทางานร่วมกับเวบ ซต์ แอพพลิเคชัน บริการ หรือ อุปกรณ์อนื ของบุคคลทีสาม ที ม่ ด้อยู่ภาย ต้การควบคุม ดูแล
ของบริษทั บริษทั ม่รบั ผิดชอบต่อเนือหาบนเวบ ซต์ต่าง ภายนอกช่องทางการ ห้บริการ หรือเวบ ซต์อนื ดทีเชือม ยงมายังหรือ ปจาก
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3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

ช่องทางการ ห้บริการ ลูกค้าเข้า จและยอมรับว่าตัวเชือม ยง (Link) ทีปรากฎอยู่บนช่องทางการ ห้บริการนัน ส่ ว้เพือความสะดวกเท่า นัน
บริษทั หรือบริษทั นกลุ่มหรือพันธมิตรของบริษทั ม่ ด้รบั รอง (Endorse) เนือหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผูจ้ ดั หาสินค้าทีอ้างถึง การทีลูกค้า
ทาการเชือม ยง ปยังหรือมาจากเพจต่าง ช่องทางการ ห้บริการจะเปนความเสียงของลูกค้าเอง บริษทั ม่มี ความรับผิดชอบแต่ประการ ด
ทีจะต้องตรวจสอบหรือประเมินแพลตฟอร์มต่าง ภายนอกช่องทางการ ห้บริการ ทีเชือม ยงมายังหรือ ปจากช่องทางการ ห้บริการ ลูกค้า
ควรพิจารณาข้อตกลงและเงือน ข รวมทังน ยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของเพจต่าง ภายนอกช่องทางการ ห้บริการทังหมดที
ลูกค้าเข้าเยียมอย่างถีถ้วน
3.2.12 การปฏิเสธการรับประกัน
ลูกค้าตกลงว่าการ ช้ช่องทางการ ห้บริการเปนความเสียงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ข้อมู ลทังหมด ทีมี นช่องทางการ ห้บริการดังกล่าว ด้
นาเสนอแบบตามสภาพทีเปนอยู่ ภาย นขอบเขตทีกฎหมายอนุญาต บริษทั ม่รบั ประกันว่า ช่องทางดังกล่าวนีจะปลอด วรัสและการ จรกรรม
ข้อมูล และ ม่รบั ประกันว่าลูกค้าจะสามารถ ช้ช่องทางการ ห้บริการดังกล่าวอย่าง ม่หยุดชะงักและปราศจากข้อผิดพลาด
3.2.13 นกรณีทลูี กค้าประสงค์จะ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี และ/หรือ บริการอืน ดของบริษทั ผ่านทางอิเลกทรอนิกส์หรือเครืองมือสือสารอืน
นอกจากทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ลูกค้าต้อง ด้รบั ความเหนชอบจากบริษัท ดยลูกค้าต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงือน ขทีบริษัท
กาหนด และ ห้นาความ นข้อ . มา ช้บงั คับกับกรณีดงั กล่าว ดยอนุ ลม
นกรณีทลูี กค้าจะเปลียนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคาสังที ห้ ว้แล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งขอเปลียนแปลง และ/หรือ ยกเลิกคาสัง ก่อนทีคาสังนันจะสาเรจ ดย
จะต้อง ด้รบั ความยินยอมจากบริษทั ด้วย ทังนี การยกเลิกหรือเปลียนแปลงดังกล่าว ม่มผี ลกระทบ ปถึงการ ด ทีบริษทั ด้กระทา ปก่อนที การยกเลิก
หรือเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์
ลูกค้าตกลงผูกพัน นการซือขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามทีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศู นย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ
บริษทั จัด ห้มขี นึ ตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริ ษทั และลูกค้า
ตกลงผูกพันผลการซือขาย และ/หรือ ผลของคาสังทีบริษทั จะแจ้ง ห้ลูกค้าทราบ นเอกสารยืนยันผลการทารายการ ทังนี บริษทั มีสทิ ธิกาหนด ห้ลูกค้าลง
นามรับทราบและยืนยันผลการซือขาย และ/หรือ ผลของคาสังดังกล่าวตามแบบและวิธีการทีบริษทั กาหนด และ ห้ถอื ว่าหลักฐานการซือขาย และ/หรือ
การทารายการของบริษทั เปนการถูกต้อง ม่ว่าลูกค้าจะลงนามรับทราบและยืนยันผลการซือขาย และ/หรือ การทารายการดังกล่าวหรือ ม่กตาม
นกรณีทลูี กค้าเหนว่ามีข้อผิดพลาดหรือ ม่ถูกต้อง นคาสังซือขาย ลูกค้าจะต้องทาการ ต้แย้งคาสังซือขายที ด้มีการยืนยันคาสังนั น มายังบริษทั
ภาย นวันและเวลาทีมีการซือขาย มิเช่นนันแล้ว ห้ถอื ว่าลูกค้า ด้ยอมรับคาสังซือขายนัน ว่าเปนการซือขายทีถูกต้องแท้จริงและมีผลสมบูรณ์
ลูกค้าตกลงว่า บริษัท ม่จาต้องรับคาสังของลูกค้าเสมอ ป หากบริษัทเหนสมควร และบริษัท ม่ผูกพันทีจะต้องทารายการ ห้ ด้ครบถ้วนตามจา นวนที
ลูกค้ามีคาสัง ดยบริษทั ม่ต้องรับผิดชอบ นความเสียหาย ด ทีเกิดขึนแก่ลูกค้า อันเนืองมาจากการทีบริษทั ม่สามารถทาการซือขายตามคาสัง ห้แก่
ลูกค้า ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน
ลูกค้ายอมรับว่าการซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ คาสังอืน ดตามสัญญานี ม่ว่าครัง ดรายการ ดเปนการตัดสิน จของลูกค้าเองทังสิน
ข้

ก รหกบญช งนฝ ก ต นมต (Automatic Transfer System: ATS)

นการทาธุรกรรมของลูกค้า รวมถึง แต่ ม่จากัดเพียง การชาระเงิน ค่าซือ หรือ รับเงินค่าขายคืน หรือรับเงินผลประ ยชน์ที ด้จากการลงทุนตามสัญญานี
ลูกค้าตกลง ห้บริษทั ดาเนินการหักเงินค่าซือจาก หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประ ยชน์ดงั กล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ที ด้แจ้ง ว้กบั บริษทั
ตามหนังสือขอ ห้หกั บัญชีเงินฝาก (“บัญชีเงินฝาก ATS”) ซึง ห้ถอื ว่าเปนส่วนหนึงของสัญญานี
ดย นการทีลูกค้า ช้บริการ อนเงินหรือหักเงินด้วยระบบอัต นมัติ ประเภท ATS และ/หรือ ประเภทอืน ด (“การหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติ”) ลูกค้าตกลง
ยินยอมดังนี
4.1 ลูกค้าตกลงยินยอมชาระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่า ช้จ่าย ด ทีเกียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติ ตามอัตราและวิธีการที
ธนาคารพาณิชย์ที ห้บริการดังกล่าว (“ธนาคารพาณิชย์”) กาหนด เว้นแต่บริษทั จะกาหนดเปนอย่างอืน
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4.2 ลูกค้าตกลงยินยอมทาหนังสือ ขอ ห้หกั บัญชีเงินฝาก และ/หรือแบบฟอร์ม และ/หรือวิธกี ารอืน ดตามทีธนาคารพาณิชย์กาหนด (รวมเรียกว่า “หนังสือ
ขอ ห้หกั บัญชี”) เพือ ช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติดงั กล่าว สาหรับการ ช้บริการการลงทุนทุกประเภทตามสัญญานี รวมทังตกลงยินยอมปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ เงือน ขและวิธกี ารทีธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ บริษทั กาหนดทุกประการ
4.3 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าเปนเจ้าของบัญชีเงินฝากที ด้ทาหนังสือขอ ห้หกั บัญชีเพือการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัตอิ ย่างแท้จริง
4.4 เมือธนาคารพาณิชย์ ด้หกั เงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือ นาเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามทีลูกค้ากาหนด ว้สาหรับการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติ ห้ถอื ว่า
ลูกค้า ด้ชาระ และ/หรือ ด้รบั ชาระเงินค่าซือขายหลักทรัพย์แล้ว ดยบริษทั ม่จาเปนต้องออกเอกสารหลักฐาน ด ห้แก่ลูกค้าอีก
4.5 นกรณีทบริ
ี ษทั อนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามทีลูกค้ากาหนด ว้สาหรับการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติเกินกว่าจานวนทีบริษัทต้องชาระ ห้แก่ลูกค้า และ/
หรือ กรณีทลูี กค้าจะต้องคืนเงินจานวน ด ห้แก่บริษทั ลูกค้าตกลงยินยอมคืนเงินดังกล่าว ห้แก่บริษทั ดยยินยอม ห้ธนาคารพาณิชย์หกั เงินจากบัญ ชี
เงินฝากดังกล่าวข้างต้น ด้ทนั ที
4.6 เนืองจากการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติ เปน ปตามความประสงค์ของลูกค้า และเปนการดาเนินการผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าจึงตกลงและ
รับทราบว่า บริษทั ม่ต้องรับผิด นความเสียหาย ด ทีเกิดขึนจากการทีลูกค้าระบุรายละเอียดเกียวกับการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติผดิ พลาด และ/หรือ
จากความผิดพลาดของธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ จากเหตุ ด ที ม่ ช่ความผิดของบริษทั
4.7 บริษทั มีสทิ ธิระงับ และ/หรือ บอกเลิกการชาระ และ/หรือ รับชาระเงินผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัตเิ มือ ดก ด้ตามทีบริษทั เหนสมควร
4.8 นกรณีทลูี กค้าประสงค์จะเปลียนแปลงบัญชีเงินฝากสาหรับการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติ ลูกค้าจะต้องดาเนินการตามทีบริษัทและธนาคารพาณิชย์
กาหนด ดย ห้ถอื ว่าสัญญานีเปนหลักฐานการแสดงเจตนาของลูกค้าทีขอ ห้บริษทั หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของลูกค้า ด้ และ นกรณีทเอกสาร
ี
หลักฐานเลขทีบัญชีเงินฝาก ATS ทีกล่าวมาแล้ว ด้เปลียนแปลง ป ม่ว่า ดยเหตุ ดกตาม ลูกค้าตกลง ห้หนังสือขอ ห้หกั บัญชีเงินฝากที ด้ทาขึนกับ
บริษทั ยังคงมีผล ช้บงั คับต่อ ป สาหรับบัญชีเงินฝาก ATS หมายเลขที ด้เปลียนแปลงนันด้วยทุกประการ
4.9 นกรณีทลูี กค้าประสงค์จะบอกเลิกการหักบัญชีเงินฝากอัต นมัติ ลูกค้าจะต้องบอกกล่าว ห้บริษัทและธนาคารพาณิชย์ทราบเปนลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้า ม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเลิก ช้บริการ และ/หรือ ตามระยะเวลาอืน ดตามทีกาหนด ว้ นหนังสือยินยอม ห้หกั บัญชี
ลูกค้าทราบดีว่าลูกค้าจะต้องเปนผูบ้ อกกล่าว ปยังธนาคารพาณิชย์ด้วยตนเอง และบริษทั ม่ ด้มหี น้าที นการแจ้ง ห้ธนาคารพาณิชย์ทราบการบอกกล่าว
เพือบอกเลิกหักบัญชีเงินฝากอัต นมัตแิ ต่อย่าง ด
ข้
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5.1 เพือ ห้สอดคล้องตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เรืองการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้าของบริษทั หลักทรัพย์ ลูกค้า ด้รบั ทราบและเข้า จถึงวิธปี ฏิบตั ขิ อง
ลูกค้า นการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษทั และวิธกี ารของบริษัท นการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียม นการ ห้บ ริการ
ดังกล่าวแล้ว ทังนีลูกค้าตกลงยินยอม ห้บริษทั ทาการเปลียนแปลง แก้ ข เพิมเติมวิธปี ฏิบตั ริ วมถึงค่าธรรมเนียม นการ ห้บริการดังกล่าว ด้ ดยบริษัท
จะแจ้ง ห้ลูกค้าทราบ นภายหลัง
อนึง ลูกค้าเข้า จและรับทราบถึงเรืองเงินของลูกค้าทีนามาวาง ว้กบั บริษทั ว่าบริษทั เปนบริษทั หลักทรัพย์ซงเปนสถาบั
ึ
นการเงินที ม่ ด้รบั ความคุม้ ครอง
จากกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และลูกค้าทราบและเข้า จเปนอย่างดีแล้วว่า เงินของลูกค้า นส่วนทีเกบ ว้กบั บริษทั จะ ม่ ด้รบั
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แต่ นกรณีทบริ
ี ษัทนาเงินของลูกค้า ปฝาก ว้กับธนาคาร เงินของลูกค้าจะ ด้รบั ควา ม
คุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ภาย ต้หลักเกณฑ์และเงือน ข นการ ห้ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุม้ ครองเงิน
ฝาก (หากมี)
5.2 ลูกค้าตกลงมอบหมาย ห้บริษัททาหน้าทีดูแลเกบรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้าทีลูกค้าส่งมอบ ห้แก่บริษทั และ/หรือ ทีบริษัท ด้รบั มาหรือมี ว้เพือหรือ น
นามของลูกค้า และ/หรือ ทีบริษทั ด้ซอื ว้ตามคาสังของลูกค้า และ/หรือ ทีบริษทั ด้ซอื ว้เพือประ ยชน์ของลูกค้าตามสัญญานี รวมทังสิทธิประ ยชน์ ด
ทีเกิดขึนเนืองจากทรัพย์สนิ ของลูกค้าดังกล่าว เพือประ ยชน์ นด้านการเกบรักษา และ/หรือ เพือการซือขาย และ/หรือ เพือประ ยชน์อนื ด ทังนี กรณี
ทีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนืองมาจากการละเลยการปฏิบตั ิหน้าทีของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบ นทรัพย์สินของลูกค้าอ ย่างเตม
จานวน นกรณีทความเสี
ี
ยหายเกิดจากการประมาทหรือละเลยการปฏิบตั ิหน้าทีของบริษัทอย่ างชัดแจ้ง ซึงหากเปนกรณีทความเสี
ี
ยหายมิ ด้เกิดจาก
การประมาทหรือละเลยการปฏิบตั หิ น้าทีของบริษทั แต่เพียงฝ่ ายเดียว บริษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่วนข้อเทจจริงตามกฎหมายเท่านัน
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5.3 บริษทั จะแยกทรัพย์สนิ ของลูกค้าออกจากทรัพย์สนิ ของบริษทั และดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้าตามหลักเกณฑ์และเงือน ขทีสานักงานก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด เพือประ ยชน์และเพือความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ของลูกค้า
5.4 บริษทั นาเงินของลูกค้า ปลงทุนหาผลประ ยชน์เพือลูกค้า ภาย ต้หลักเกณฑ์ เงือน ขและวิธกี ารที สานักงานก.ล.ต. ประกาศกาหนด
5.5 ลูกค้าจะ ด้ค่าตอบแทนสาหรับเงินของลูกค้าทีบริษทั นา ปลงทุนหาผลประ ยชน์เพือลูกค้า ตามอัตราและวิธกี ารทีบริษทั ประกาศกาหนด ดยอัตราและ
วิธกี ารดังกล่าวอาจเปลียนแปลง ด้ตามทีบริษทั เหนสมควร ดยบริษทั ม่ต้องแจ้ง ห้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และค่าตอบแทนดังกล่าวจะ ม่เกิน กว่า
ผลประ ยชน์ทเกิ
ี ดขึนจริงจากการลงทุน ทังนี ลูกค้าจะชาระค่าธรรมเนียม ห้แก่บริษทั นอัตราและวิธกี ารตามทีบริษทั กาหนด ดยบริษทั ม่ต้องแจ้ง ห้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษทั มีสทิ ธิหกั เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากทรัพย์สนิ ของลูกค้า ด้ตามทีบริษทั เหนสมควร
5.6 ลูกค้า ม่มสี ทิ ธินาทรัพย์สนิ ของลูกค้าตามสัญญานี ปก่อภาระ หรือก่อหลักประกัน ด ม่ว่าเพือประ ยชน์ของตนเองหรือบุคคลอืน ด
5.7 บริษทั ด้แจ้ง ห้ลูกค้าทราบและเข้า จเปนอย่างดีแล้วเกียวกับวิธปี ฏิบตั ิของลูกค้า นการฝากหรือถอนทรัพย์สนิ ของลูกค้า กับบริษทั วิธกี ารของบริษทั น
การดูแลรักษา และค่าธรรมเนียม นการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้าดังกล่าว
ข้
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6.1 ลูกค้าตกลง ห้คารับรองดังนี
6.1.1

6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.1.5

ลูกค้า ด้รบั ทราบและตกลงผูกพันต่อบริษัทตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเกียวข้องทีประกาศ ช้อยู่ขณะทาสัญญานี และ/หรือ น
อนาคตเกียวกับการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี และ นกรณีทมีี การเปลียนแปลงแก้ ขหรือเพิมเติมกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที
เกียวข้องดังกล่ าว อันมีผลกระทบต่อข้อตกลง ด ตามสัญญานี และ/หรือ เมือบริษัทเหนสมควร ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัทตามการ
เปลียนแปลงแก้ ขเพิมเติมดังกล่าว ดยทันที ซึงบริษทั มีสทิ ธิประกาศกาหนด นเครือข่ายอินเทอร์เนตบนเวบ ซด์ทเกี
ี ยวข้อง และ/หรือ จัดส่ง
ห้แก่ลูกค้า ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธอี นื ดตามทีบริษัทเหนสมควร ทังนี บริษทั มีสทิ ธิเปลียนแปลง ด้
ดยบริษทั ม่จาเปนต้องแจ้ง ห้ทราบล่วงหน้า
ลายมือชือของลูกค้าตามทีปรากฏ นเอกสารสัญญา ช้บริการการลงทุน นี ม่ว่าด้วยวิธีการลงนาม ดกตาม ห้บริษัทถือว่าเปนลายมือชือที
แท้จริงของลูกค้าและ ช้เปนตัวอย่างลายมือชือของลูกค้าสาหรับทาธุรกรรมหรือคาสัง ด ทีเกียวข้องกับการลงทุน
ลูกค้าขอรับรองความถูกต้องและความเปนปั จจุบนั ของข้อมูลของลูกค้าตามที ลูกค้า ด้ ห้ ม่ว่า ณ ขณะทาสัญญาหรือทีจะ ด้ ห้ นอนาคต
และ/หรือ ทีปรากฏอยู่ นเอกสารต่าง ทีประกอบการทาสัญญา ช้บริการลงทุนนี ทังทีปรากฏอยู่บนช่องทางการ ห้บริการ และ/หรือ ข้อมูลที
ลูกค้า ด้ ห้หรือกรอกบนช่องทางการ ห้บริการของบริษัทและบริษทั ด้ดาเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมา ซึงถือว่าเปนส่วนหนึ งของ
สัญญา ช้บริการการลงทุน
ลูกค้าตกลงว่าจะแจ้ง ห้บริษทั ทราบเปนลายลักษณ์อกั ษรผ่านซ่องทางทีบริษทั จัดการกาหนดทันที นกรณีทข้ี อมูลทีข้าพเจ้า ด้เคย ห้ ว้มกี าร
เปลียนแปลงทีมีนัยสาคัญ
ทังนี ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า นระหว่างทีบริษทั ดาเนินการเปลียนแปลงข้อมูล ห้อยู่นัน บริษัทจะยังคง ช้แ ละส่งข้อมูลเดิมของลูกค้า
ห้แก่บุคคลอืน ด รวมถึงแต่ ม่จากัดเพียง ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ บริษทั หลักทรัพย์ต่าง เปนต้น
ลูกค้าจะ ม่ทาการหรืองดเว้นกระทาการ ด อันพึงกระทาเกียวกับการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี จนเปนเหตุ ห้บริษัท กรรมการ
พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลอืน ด ต้องถูกปรับ รับ ทษ รับผิด หรือ ด้รบั ความเสียหาย นเรือง ด ทีบริษทั และบุคคลดังกล่ าวมี
หน้าทีต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทีเกียวข้อง
ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลตามทีลูกค้าระบุ ว้ นคาขอเปิ ดบัญชี และ/หรือ ข้อมูล ด ตามทีลูกค้าแจ้ง ว้ต่อบริษัทเปนข้อมูลที
ถูกต้องครบถ้วนและเปนความจริงทุกประการ และ ม่ทา ห้บุคคล ดสาคัญผิด นสาระสาคัญ
นกรณีทมีี การเปลียนแปลงข้อมูลของลูกค้าตามทีกาหนด ว้ นวรรคก่อน ลูกค้ามีหน้าทีต้องแจ้งข้อมูลทีเปลียนแปลงดังกล่าว ห้แก่บริ ษทั
ทราบตามแบบและวิธกี ารทีบริษทั กาหนดทันที และบริษทั ม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ด ของลูกค้าทีเกิดจากการทีลูกค้าละเลย ม่
ปฏิบตั ติ ามหน้าทีดังกล่าว
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6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9
6.1.10

6.1.11
6.1.12
6.1.13

ลูกค้ารับทราบเปนอย่างดีแล้วว่า นการชาระ และ/หรือ ส่งมอบเงินจานวน ด ห้แก่บริษทั ตามสัญญานี ลูกค้าจะต้องชาระ และ/หรือ ส่งมอบ
เงินดังกล่าว ห้แก่บริษทั ดยวิธี อนเงินด้วยระบบอัต นมัตหิ รือวิธอี นื ดตามแบบและวิธกี ารทีบริษทั กาหนด ซึงจะต้อง ม่ ช่วธิ ชี าระ และ/หรือ
ส่งมอบเงินสด ห้กบั พนักงานเจ้าหน้าทีของบริษทั ดยเดดขาด และหากปรากฏว่าลูกค้า ด้ชาระ และ/หรือ ส่งมอบเงินสด ห้แก่บริษั ท ลูกค้า
ตกลงยอมรับความเสียหาย ด ทีอาจเกิดขึนจากการดาเนินการดังกล่าวลาพังแต่เพียงฝ่ ายเดียวเท่านัน
อนึง นกรณีทลูี กค้าชาระ และ/หรือ ส่งมอบเงินดังกล่าว ห้แก่บริษัทด้วยเชค ลูกค้าจะต้องสังจ่ายเปนเชคขีดคร่อมเข้าบัญชีตามทีบริษัท ระบุ
เท่านัน และ ห้ถอื ว่าลูกค้าส่งมอบเงินดังกล่าว ห้แก่บริษทั นวันทีธนาคารเรียกเกบเงินตามเชคดังกล่าว ด้
ลูกค้าตกลงรับผิดชอบ นบรรดาความเสียหาย และ/หรือ ค่า ช้จ่าย ด ทีบริษทั ด้รบั อันเนืองมาจากการทีบริษทั ทาหน้าทีตามสัญญานี หรือ
อันเนืองมาจากการกระทาหรืองดเว้นหรือละเว้นกระทาการของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และ/หรือ
ค่า ช้จ่าย ด ทีบริษทั อาจ ด้รบั อันเนืองมาจากการเรียกร้องหรือฟ้ องร้อง ดยบุคคลอืน ห้บริษทั ต้องรับผิดเกียวกับสัญญานี ซึ งมิ ด้เกิดขึน
จากการกระทาผิดของบริษทั หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
บริษทั ม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายทีลูกค้า ด้รบั หากความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจาก
ข้อผิดพลาดเกียวกับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั
และ/หรือ บุคคลอืน ดที ด้รบั มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว และ/หรือ ข้อผิดพลาดเกียวกับระบบเครือข่ายการสือสาร หรือความล่าช้าอันเกิ ด
จากเครือข่ายการสือสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการสือสารของบริษัท อุปกรณ์เครือง ช้ขดั ข้อง กระแส ฟฟ้ าขัดข้อง และ/หรือ
เหตุสุดวิสยั แต่ทงนี
ั เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าว ต้อง ม่ ด้เกิดขึนจากความจง จหรือความประมาทเลินเล่อของบริษทั หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษทั
บริษัทมีสิทธิ นการบันทึกบทการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานเจ้าหน้าทีผู้ที ด้รบั มอบหมายจากบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงือน ขและ
วิธกี ารทีบริษทั กาหนด
บริษทั แจ้ง ห้ลูกค้าทราบเปนอย่างดีแล้วว่า
6.1.10.1 บริษัทมีสิทธิทจะ
ี ม่ทาหน้าทีตามสัญญานี ห้แก่ลูกค้าทีกระทาการอันอาจก่อ ห้เกิดการซือขายทีผิดปกติหรืออาจทา ห้เกิด
ความ ม่เปนธรรม นการซือขายหลักทรัพย์ หรือมีลกั ษณะทีอาจฝ่ าฝืนหรือหลีกเลียงการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเกียวข้อง
6.1.10.2 บริษทั จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ทิ ดีี ของผูป้ ระกอบธุรกิจ (Good Practices) ตามที สานักงานก.ล.ต. และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั และ/หรือ สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานผูม้ อี านาจอืน ด กาหนด และบริษทั จะดาเนินการ ห้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนและพนักงานเจ้าหน้าทีผู้
ด้รบั มอบหมายของบริษทั ปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวด้วย
บริษทั ด้เตือน ห้ลูกค้าทราบเปนอย่างดีแล้วว่า การทีลูกค้า ห้ขอ้ มูลทีเปนความจริง ถูกต้อง เปนปัจจุบนั และครบถ้วนตามทีบริษั ทร้องขอ
ย่อมมีผลต่อการ ห้บริการหรือการ ห้คาแนะนาทีลูกค้าแต่ละรายจะ ด้รบั จากบริษทั
ลูกค้าขอยืนยันต่อบริษทั ว่า ลูกค้าเปนผู้รบั ผลประ ยชน์ทแท้
ี จริงสาหรับการ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี
ลูกค้าขอยืนยันต่อบริษทั ว่า ลูกค้า ม่มบี ุคคลอืนเปนบุคคลทีมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรม นทอดสุดท้าย

6.2 ลูกค้าตกลง ห้ความยินยอมดังนี
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลบัญชีรายชือเฝ้ าระวัง (Watchlist) จากผู้ ห้บริการระบบ CDD Gateway รวมทังยินยอม ห้บริษทั
เกบรักษาข้อมูลดังกล่าว ว้ ม่ว่าบริษทั จะตกลงรับทาหน้าทีตามสัญญานีหรือ ม่กตาม
บริษทั มีสทิ ธิเรียกเกบค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่า ช้จ่ายอืน ดทีเกียวข้อง นการ ห้บริการการลงทุนตามสัญญานี ด้ตาม
อัตรา เงือน ขและวิธกี ารทีบริษทั กาหนด
ลูกค้าตกลงและยินยอมว่าบริษทั อาจตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้อมูล ม่ว่าจะเปนทังหมดหรือบางส่วนทีลูกค้า ด้ ห้ ว้ นเอกสารสมัคร ห้บริการ
แก่หน่วยงานทีเกียวข้อง และ/หรือ บุคคลอืน ดทีสามารถกระทา ด้ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ประกาศ และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
เพือประ ยชน์ นการป้ องกันและยับยังการกระทาอัน ม่เปนธรรม หรือพฤติกรรมการลงทุนหรือทาธุรกรรมที ม่เหมาะสม ลูกค้าตกลง
ยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงือน ขดังต่อ ปนี
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6.2.4.1

6.2.5

6.2.6

ลูกค้ายินยอมทีจะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี พร้อมทังจัดทาคาชีแจงเพืออธิบายรายละเอียดเกียวกับข้อมูลดังกล่าว ห้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ สานักงานก.ล.ต. และ/
หรือ บริษทั เมือหน่วยงานต่าง ดังกล่าวหรือบริษทั ร้องขอ หรือเพือ ห้เปน ปตามหลักเกณฑ์ทหน่
ี วยงานต่าง ดังกล่าวหรือ
บริษทั กาหนด
ก) ข้อมูลทีสามารถระบุความมีตวั ตนทีแท้จริงของลูกค้าและผูร้ บั ประ ยชน์จากการซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การ ช้บริการ
การลงทุนตามสัญญานีของลูกค้าทุกรายทุกทอด
ข) วัตถุประสงค์ นการซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานีของลูกค้า
ค) ข้อมูลเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ การ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานีของลูกค้า
ง) นกรณีทลูี กค้าเปนผู้ดาเนินการสังซือขาย และ/หรือ การ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี เพือบุคคลอืนหลายรายหรือ
หลายทอดผ่านบัญชีแบบ ม่เปิ ดเผยชือ (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมทีจะแจ้ง จัดหา และจัดทาคาชีแจงเกียวกับ
ข้อ มู ล ตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุ ค คลอืนนั นทุ ก รายและทุ กทอด ทังนี เฉพาะทีลู ก ค้ารู้ห รือควรรู้เนื องจากการเ ปน
ผูด้ าเนินการเช่นนัน
6.2.4.2 ลูกค้ายินยอม ห้บริษัทงด ห้บริการการลงทุนตามสัญญานีเปนการชัวคราว และ/หรือ บอกเลิกสัญญานี และ/หรือ จากัดการซือ
ขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ดาเนินการอืน ดเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ ของลูกค้า ด้ แล้วแต่กรณี ทังนีเพือ ห้เปน ปตาม
คาสังของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ สานักงา
นก.ล.ต. และ/หรือ บริษทั เหนสมควรทีจะดาเนินการดังกล่าว นกรณีทปรากฏข้
ี
อเทจจริงดังนี
ก) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซือขายหลักทรัพ ย์ และ/หรือ การ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานีที ม่ เหมาะสมหรืออาจฝ่ าฝื น
กฎระเบียบทีเกียวข้อง
ข) ลูกค้า ม่ดาเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทาคาชีแจงตามข้อ . .4. หรือ ห้ข้อมูลอันเปนเทจ หรืออาจก่อ ห้เกิด
ความสาคัญผิด นสาระสาคัญ
ค) ลูกค้าปกปิ ดหรือบิดเบือนข้อเทจจริง นคาขอเปิ ดบัญชี และ/หรือ สัญญานี หรือ ม่ปฏิบตั ติ ามสัญญานี
นกรณีทลูี กค้าหรือผูม้ อี านาจ นการสังซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานี เปนพนักงานของบริษทั หลักทรัพย์อื น
ลูกค้าตกลง ห้บริษทั มีสิทธิแจ้ง ห้บริษทั หลักทรัพย์อนนั
ื นทราบถึงการทีลูกค้าทาสัญญานี และ/หรือ สัญญาอืน ดทีเกียวข้อง รวมทังมีสทิ ธิ
จัดส่งสาเนารายงานการซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อมูลอืน ดทีเกียวข้อง ซึงอาจเปนประ ยชน์ต่อการควบคุมดูแลการซือขายหลักทรั พย์
ของลูกค้า ห้แก่บริษทั หลักทรัพย์อนนั
ื น ด้
ลูกค้าทราบหรือตกลงยินยอม ห้บริษัทมีสทิ ธิทจะกระทาการดั
ี
งต่อ ปนี ดยมิต้องแจ้ง ห้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการเสนอซือ
ขาย และ/หรือ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานีของลูกค้ามีลักษณะฝ่ าฝืนหรือ ม่เปน ปตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน หรือ
คาสังของ สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั และ/
หรือ หน่ วยงานผู้มีอานาจอืน ด หรืออาจก่อ ห้เกิดความเสีย หายต่ อการทางานของระบบการซือขาย หรือการดาเนิน งานของตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั และ/หรือ หน่วยงานผูม้ อี านาจอืน ด หรือสภาพการ
ซือขาย ดยรวม
6.2.6.1 แจ้งมิ ห้บนั ทึกการเสนอซือขาย และ/หรือ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานีทีมีลกั ษณะดังกล่าวเข้ามา นระบบการซือขาย
6.2.6.2 ยกเลิกการเสนอซือขาย และ/หรือ ช้บริการการลงทุนตามสัญญานีของลูกค้าทีมีลกั ษณะดังกล่าว
6.2.6.3 ระงับการ ห้บริการซือขาย และ/หรือ ห้บริการการลงทุนตามสัญญานีแก่ลูกค้า
ข้

ก รม บ น จ

ลูกค้าตกลงมอบอานาจ ห้บริษทั มีอานาจกระทาการ ด ดังต่อ ปนีแทนลูกค้า
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7.1 กรณีทลูี กค้า ช้บริการการลงทุน นหน่ ว ยลงทุน กรณีบัญชีกองทุนแบบ ม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่ วยลงทุ น (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบ
เปิ ดเผยชือผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Segregated Account) ลูกค้าตกลงมอบอานาจ ห้บริษทั มีอานาจดาเนินการต่าง สาหรับการ ห้บริการการลงทุน นหน่วย
ลงทุน รวมทังมีอานาจกระทาการ ด ดังต่อ ปนีแทนลูกค้า ด้ด้วย
7.1.1
ซือหน่วยลงทุน และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลียนหน่วยลงทุน รวมถึงการจองซือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมต่ าง ทีอยู่
ภาย ต้การบริหารจัดการของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่าง
7.1.2
ติดต่อบริษทั และ/หรือ ผูด้ ูแลผลประ ยชน์ของกองทุนรวม และ/หรือ นายทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพือ ช้สทิ ธิ นฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุน
7.1.3
กระทาการแก้ ขเปลียนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ของลูกค้า และแจ้งข้อมูลการแก้ ข เปลียนแปลง ปยังบริษทั และ/หรือ ผูด้ ูแลผลประ ยชน์
ของกองทุนรวม และ/หรือ นายทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพือ ช้สทิ ธิ นฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุน
7.1.4
หักภาษี ณ ทีจ่าย และ/หรือ ออกหลักฐานการหักภาษี ณ ทีจ่าย และ/หรือ นาส่งภาษีหกั ณ ทีจ่าย (สาหรับกรณีบญ
ั ชี กองทุนแบบ ม่เปิ ดเผย
ชือผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account)
7.1.5
ลงนาม น บคาสังซือ และ/หรือ บคาสังขายคืน และ/หรือ บคาสังสับเปลียนหน่วยลงทุน (รวมถึง บจองซือหน่วยลงทุน) และ/หรือ ลงนาม น
เอกสาร ด และ/หรือ ทาการอืน ดทีจาเปนหรือสมควร
7.2 ลูกค้าตกลง ห้ถอื ว่า สัญญานีเปนหนังสือแต่งตังหรือมอบอานาจ และบริษทั ตกลงรับการแต่งตังและมอบอานาจดังกล่าว ดยลูกค้าตกลงว่าจะ ม่ยกเลิก
ข้อตกลง นสัญญานีหรือเพิกถอนอานาจทีลูกค้า ด้ ห้ ว้แก่บริษทั ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่สญ
ั ญานีจะสินสุดลง
7.3 บริษทั มีอานาจกระทาการ ด ดังต่อ ปนีแทนลูกค้า ด้ด้วย
7.3.1
แต่งตังและถอดถอนตัวแทนช่วง เพือทาการ ด ตามทีรับมอบอานาจ ดย ห้ตัวแทนช่วงมีอานาจเช่นเดียวกันกับบริษัทตามที ด้รบั มอบ
อานาจตามสัญญานี
7.3.2
ทาการ ด ตามที ด้รบั มอบอานาจ นนามของลูกค้าทากับบริษทั นนามของบริษทั เอง หรือ นฐานะเปนตัวแทนของบุคคลภายนอก ด้ด้วย
7.3.3
ลงนาม นหนังสือ หรือเอกสาร และ/หรือ ทาการอืน ดทีจาเปนหรือสมควร เพือบรรลุวตั ถุประสงค์ที ด้รบั มอบอานาจ ว้ตามสัญญานี
7.4 การทีบริษทั กระทาการ ด ห้แก่หรือแทนลูกค้าตามสัญญานี ลูกค้ายอมรับ ห้มผี ลเท่ากับเปนการกระทาของลูกค้าเอง ดยลูกค้าจะ ม่ปฏิเสธความรับ
ผิด และจะ ม่ ต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการ ดทังสิน
7.5 ลูกค้าและบริษัทตกลงถือเอาข้อตกลงฉบับนีเปนหนังสือแต่งตังหรือมอบอานาจ ดย ม่ต้องทาหนังสือมอบอานาจอีกฉบับหนึง และบริษัทตกลงรั บการ
แต่งตังและมอบอานาจดังกล่าว
นกรณีทมีี ความจาเปนหรือ นกรณีทบริ
ี ษทั ร้องขอ ลูกค้าตกลง ห้ความร่วมมือกับบริษัท นการจัดทาหนังสือมอบอานาจ และ/หรือ ลงนาม นเอกสาร ด
ทีเกียวข้อง เพือ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญานี ทังนี การ ด ทีบริษทั หรือตัวแทนช่วง ด้กระทา ปภาย นขอบอานาจตามสัญญานี ห้ถอื เสมือน
หนึงว่า ลูกค้า ด้กระทาการดังกล่าวด้วยตนเอง
7.6 นกรณีทลูี กค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเปนผู้ล้มละลาย หรือเปนผู้ ร้ความสามารถ ลูกค้ายอม ห้บริษัทมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา ณิชย์
มาตรา
ดย ห้มีสทิ ธิจดั การทรัพย์สนิ ของลูกค้า ด้ เพือปกป้ องรักษาผลประ ยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบ ริษัท (เช่น ยกเลิกหรือระงับการ อน
หรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิ ของลูกค้า ห้แก่บุคคลอืน ด (เว้นแต่บุคคลนันจะเปนผู้ทมีี อานาจตามกฎหมาย) ยกเลิกหรือระงับคาสังของ
ลูกค้าทีเกิดขึนภายหลังเมือบริษทั ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เปนต้น)
ข้ 8 ก ร ลกสญญ
8.1

นกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ดงั ต่อ ปนี ม่ว่าข้อ ดข้อหนึงหรือหลายข้อ ห้ถอื ว่าสัญญามีผลสินสุดลง
8.1.1
ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเปนคน ร้ความสามารถ หรือคนเสมือน ร้ความสามารถ หรือมีหนีสินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสัง ห้พิทกั ษ์ทรัพย์
หรือตกเปนบุคคลล้มละลาย หรือมีคาสังรับคาร้องขอ ห้ฟืนฟูกจิ การของลูกค้า
8.1.2
เมือศาลหรือหน่วยงานราชการมีคาพิพากษาหรือคาสัง ห้ลูกค้าชาระหนี หรือ ห้ยดึ หรืออายัดทรัพย์ของลูกค้า ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน
8.1.3
เมือคายืนยัน คารับรอง ข้อมูล ข้อเทจจริงหรือเอกสาร ด ซึงลูกค้า ด้กระทา และ/หรือ ด้ ห้ ว้ (หรือถือว่า ด้กระทาหรือ ด้ ห้ ว้) แก่
บริษทั ตามสัญญานีหรือเกียวข้องกับสัญญานีมีความ ม่ถูกต้อง ม่ครบถ้วน หรือ ม่ตรงตามความเปนจริง ม่ว่าด้วยเหตุ ด
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8.1.4

เมือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงาน นลักษณะอืน ดทีคล้ายคลึงกัน ด้รบั การแต่งตังเพือจัดการกับธุรกิจ
หรือทรัพย์สนิ ทังหมดหรือส่วน หญ่ของลูกค้า หรือเมือมีคาสัง นทางบังคับคดีซงบั
ึ งคับเอากับทรัพย์สนิ ทังหมดหรือส่วน หญ่ของลูกค้ า หรือ
เมือมีการบังคับเอากับทรัพย์สนิ ทังหมด หรือส่วน หญ่ของลูกค้า ด้ ห้ ว้เปนประกันแก่บุคคล ด
8.1.5
เมือปรากฏว่าลูกค้า ม่ติดต่อทาธุรกรรมกับบริษทั ตังแต่ 1 ปี ขนึ ปและลูกค้า ม่มหี ลักทรัพย์ประเภท ดประเภทหนึงอยู่ นฐานทะเบียนของ
บริษทั
การเลิกสัญญาตามข้อ 8.1.5 นี ห้เปนสิทธิของบริษทั นการปิ ดบัญชีลูกค้า ดย ม่ต้องแจ้งเปนลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า ห้ลูกค้าทราบแต่
ประการ ด ทังนีการปิ ดบัญชี ด ของลูกค้า ขึนอยู่กบั ดุลพินิจของบริษทั เปนสาคัญ
8.2 สัญญานีมีผลผูกพัน ช้บงั คับ ด้ตลอด ปจนกว่าฝ่ าย ดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกสัญญา ทังนี นกรณีทลูี กค้าเปนฝ่ ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้ องชาระหนีทัง
ปวงทียังคงมีอยู่หรือค้างชาระอยู่ต่อบริษทั พร้อมดอกเบีย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่า ช้จ่ายต่าง ห้แก่บริษทั จนเสรจสินครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญา ด้ และ นการบอกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องมีหนังสือบอกกล่าว ห้บริษทั ทราบล่วงหน้า ม่น้อยกว่า วันด้วย
8.3 นกรณีทสัี ญญานีสินสุดลง ม่ว่าด้วยเหตุ ด ม่มผี ลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าทีของคู่สญ
ั ญาที ด้มขี นก่
ึ อนสัญญานีจะสินสุดลง และบริษทั มีสทิ ธิที
จะ อนเงินทียังคงเหลืออยู่ ปเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าทีมีอยู่กับธนาคาร หรือส่งมอบเงินดังกล่าว ห้แก่ลูกค้าด้วยเชคระบุชอลู
ื ก ค้า หรือส่งมอบเงิน
ดังกล่าว ห้แก่ลูกค้าด้วยวิธกี ารอืน ดตามทีบริษทั เหนสมควร
8.4 ลูกค้ารับทราบเปนอย่างดีแล้วว่า ลูกค้าสามารถบอกเลิกการ ช้บริการการลงทุนประเภท ดประเภทหนึงหรือหลายประเภทตามสัญญานี ด้ตามแบบและ
เงือน ขทีบริษทั กาหนด ดยลูกค้าจะต้องชาระหนีทังปวงทียังคงมีอยู่หรือค้างชาระอยู่ต่อบริษทั อันเนืองมาจากการ ช้บริการการลงทุ น นประเภทนัน
พร้อมทังดอกเบีย (หากมี) และค่าเสียหายหรือค่า ช้จ่ายต่าง ห้แก่บริษทั ตามทีบริษทั แจ้ง ห้ทราบ และ นกรณีทลูี กค้าบอกเลิกบริการการลงทุนจนทา
ห้ลูกค้า ม่มกี าร ช้บริการการลงทุนประเภท ดประเภทหนึงตามสัญญานีเหลืออยู่แล้ว ห้ถอื ว่าสัญญานีสินสุดลงด้วย ดย ห้นาข้อ . มา ช้บงั คับ ดย
อนุ ลม
นกรณีทลูี กค้าประสงค์ทจะ
ี ช้บริการการลงทุนประเภท ดประเภทหนึงหรือหลายประเภททีลูกค้า ด้บอกเลิกการ ช้บริการการลงทุน ปแล้ว ดยสัญญานี
ยัง ม่สนสุ
ิ ดลงตามวรรคก่อน ลูกค้าสามารถแสดงความประสงค์ขอ ช้บริการการลงทุนดังกล่าว ด้ ตามแนบและเงือน ขทีบริษทั กาหนด
ข้

ง นข น

9.1 หากส่วน ดส่วนหนึงของข้อความหรือเงือน ขอืน ดของสัญญาฉบับนี ช้บงั คับ ม่ ด้ ตกเปน มฆะหรือ มฆียะ ม่ว่าด้วยเหตุ ด ข้อความหรือเงือน ข
นัน ม่มผี ลกระทบทา ห้ข้อสัญญา ข้อตกลง ข้อความหรือข้อกาหนดบทอืนที ช้บงั คับ ด้ต้องเสีย ป นกรณีดงั กล่าวคู่สญ
ั ญาอาจจะร่วมแก้ ขข้อสัญญา
ข้อความ ข้อกาหนด หรือข้อตกลงบทที ช้บงั คับ ม่ ด้นนั ห้ถูกต้องและ ห้ขอ้ ตกลงฉบับนีมีผลบังคับ ช้ต่อ ป ดยการตกลงกันเปนลายลักษณ์อกั ษรของ
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ าย
9.2 บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทั งหลายทีจะติดต่อหรือส่ง ห้แก่ลูกค้านัน ห้กระทา ด้ ม่ว่าจะเปนการแจ้งทาง ทรศัพท์
ทรสาร ทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ทาง ปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ม่ลงทะเบียน หรือ ห้คนนา ปส่งเอง และถ้าหากบริษัท ด้ติดต่อ ปยัง
หมายเลข ทรศัพท์ ทรสาร ทีอยู่ของทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) หรือ ด้ส่ง ปยังตาบลสถานทีอยู่ทลูี กค้า ด้แจ้ง ว้แก่บริษัทแล้ว ห้ถอื ว่า ด้
บอกกล่าวหรือแจ้ง ห้แก่ลูกค้า ดยชอบแล้ว ทังนี ดย ม่คานึงว่าลูกค้าจะ ด้รบั แจ้งด้วยตนเองหรือมีผอู้ นรั
ื บ ว้แทน ดยชอบหรือ ม่
9.3 ลูกค้าตกลงสมัครรับหนังสือยืนยันการทารายการ บยืนยันการซือขาย หนังสือรายงานการถือหน่วยลงทุน (Monthly Report) ผลการขอ ช้บริการ ATS
(Notification of ATS Authorization) หนังสือรับรองสิทธิ นหน่ ว ยลงทุน / บเสรจรับเงิน/ บกากับ ภาษี (Confirmation Notes/Receipts/Tax Invoices)
และ/หรือ เอกสารอืน ทีบริษทั จะจัดส่ง และ/หรือ แจ้งลูกค้า นอนาคต (ซึงต่อ ปนีจะเรียกรวมกันว่า “เอกสาร”) ผ่านช่องทางจดหมายอิเลกทรอนิ กส์
(E-mail) จากบริษทั ดังกล่าวข้างต้น เปนช่องทางอืน ดตามทีบริษทั เหนสมควร นอกจากนี ลูกค้าตกลงผูกพันตามข้อกาหนดและเงือน ข ดังนี
9.3.1
ลูกค้ายอมรับว่า กรณีทลูี กค้ารับเอกสารผ่านช่องทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) เอกสารดังกล่าวจะถูกจัดส่ง นรูปแบบ PDF ซึง
สามารถเปิ ด ดู ด้ ด้ ว ย ปรแกรม Adobe Reader เวอร์ ชันทีบริษัท กาหนด (สามารถดาวน์ หลด ปรแกรม ด้ ทีเวบ ซด์ ดยพิม พ์ URL
http://www.adobe.com)
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9.3.2

นกรณีทลูี กค้าเปลียนแปลงทีอยู่ และ/หรือ จดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ตามที ด้แจ้ง ว้กบั บริษัท ลูกค้ามีหน้าทีจะต้องแจ้ง ห้บริษทั
ทราบเปนลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ม่น้อยกว่า วันทาการ หรือวิธกี ารอืน ดทีบริษัทอาจกาหนดเพิมเติม นอนาคต เพือ ห้บริษทั มีเวลา
เพียงพอ นการดาเนินการเปลียนแปลงดังกล่าว
9.3.3
ลูกค้ามีความรูค้ วามเข้า จเกียวกับการรับเอกสาร นรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ รวมทังความเสียงหรือความเสียหายทีอาจเกิดขึน นอนาคต และ
นกรณีทบริ
ี ษัท ม่สามารถจัดส่งเอกสาร นรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ผ่านช่องทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ ( E-mail) ตามทีลูกค้า ด้แจ้ง ว้กบั
บริษทั ด้ ม่ว่าด้วยเหตุ ด บริษทั จะทาการจัดส่งเอกสาร นรูปแบบอืนแทน
9.3.4
ลูกค้ารับทราบว่า นกรณีทลูี กค้า ช้บริการอินเทอร์เนตของบริษัทเพือทาคาสัง ลูกค้าสามารถเข้า ช้งานผ่านระบบออน ลน์ของบริษทั ด้ ที
URL (http://www.finnomena.com)
9.3.5
ลูกค้าตกลงว่า บริษัทมีสิทธิเปลียนแปลงข้อ ตกลงและเงือน ข ด้ตามทีบริษัท เหนสมควร ซึงบริษัทมีสิทธิประกาศกาหนด นเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เนตบนเวบ ซต์ทเกี
ี ยวข้อง และ/หรือ จัดส่ง ห้แก่ลูกค้า ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอนื ดตามที
บริษทั เหนสมควร ทังนี บริษทั มีสทิ ธิเปลียนแปลง ด้ ดยบริษทั ม่จาเปนต้องแจ้ง ห้ทราบล่วงหน้า รวมทังลูกค้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเงือน ขทีบริษทั เปลียนแปลงดังกล่าวทุกประการ
9.4 บริษัทอาจเปลียนแปลงวิธีการส่งหรือเข้าถึง เอกสารต่า ง ด้ นอนาคต ดยบริษัทมีสิทธิประกาศกาหนด นเครือข่า ยอินเทอร์เ นตบนเวบ ซต์ ที
เกียวข้อง และ/หรือ จัดส่ง ห้แก่ลูกค้า ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธอี นื ดตามทีบริษทั เหนสมควร ทังนี บริษทั มีสทิ ธิ
เปลียนแปลง ด้ ดยบริษทั ม่จาเปนต้องแจ้ง ห้ทราบล่วงหน้า รวมทังลูกค้าตกลงผูกพันวิธกี ารส่งหรือเข้าถึงเอกสารทีบริษัทเปลียนแปลงดังกล่า วทุก
ประการ
9.5 นการ ช้บริการการลงทุนกับบริษทั บริษทั จะมีการเกบรวบรวม ช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอืน ดทีลูกค้ า ด้ ห้ขอ้ มูล
ว้แก่บริษัท เพือวัตถุประสงค์ตามสัญญานี และวัตถุประสงค์อนื ดตามทีระบุ นประกาศน ยบายความเปนส่วนตัวของบริษัท ดยลูกค้าสามารถอ่าน
เพิมเติมเพือเข้า จถึงวิธีการทีบริษัทเกบรวบรวม ช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมู ลส่วนบุ คคลที
บริษัทประกาศผ่านทางเวบ ซต์ของบริษัทที www.finnomena.com และ/หรือ ช่องทางอืน ดทีบริษัทกาหนด หรือตามทีบริษัทจะเปลียนแปลง นภาย
หน้าและแจ้ง ห้ลูกค้าทราบ ดยประกาศ นเวบ ซต์ดงั กล่าว และ/หรือ ช่องทางอืน ดทีบริษัทกาหนด ทังนี นกรณีทลูี กค้า ด้มีการ ห้ข้ อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลอืน ด ลูกค้ามีหน้าทีแจ้ง ห้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเกบรวบรวม การ ช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศ
น ยบายความเปนส่วนตัวดังกล่าวด้วย และบริษัทอาจ ช้ข้อมูล นทางอืน ด ซึงบริษัท ด้ ห้คาบอกกล่าวเปนการเฉพาะ นเวลาทีรวบรวมข้อมูล ทังนี
บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบริษัท นกลุ่มของบริษัท ผู้ ห้บริการภายนอกซึง ห้บริการ นนามของบริษัทหรือตามคาสังของบริษทั
หรือบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอืน ดทีเกียวข้อง ตามทีจาเปนเพือ ห้การ ห้บริการหรือดาเนินการตามสัญญานีของบริษทั
9.6 ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
9.6.1 สิทธิ นทรัพย์สินทางปั ญญา นข้อมูลและเนือหาทังหมดทีปรากฏบนช่องทางการ ห้บริการ รวมถึงแต่ ม่จากัดเพียงเครืองหมายการค้า
สัญลักษณ์ เครืองหมายบริการ ข้อความ กราฟฟิ ค เครืองหมาย ปุ่ม อคอน ภาพ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ ตลอดจนการ
รวบรวมและการจัด ครงสร้างสิงดังกล่าว ตลอดจน บริการ ผลิตภัณฑ์ ดทีเกียวข้อง เปนของบริษทั บริษทั นเครือพันธมิตร และ/หรือผู้ ห้
อนุ ญาตของบริษัทเท่านันและลูกค้า ม่สามารถดาเนินการ ด เกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัททีจะทา ห้ เกิดความเสียหายต่อ
บริษทั
9.6.2 บริษทั อนุญาตแบบ ม่จากัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive License) ห้ลูกค้า เข้าถึงและ ช้ช่องทางการ ห้บริการเพือประ ยชน์ของลู กค้า
เปนส่วนตัวเท่านันการ ห้อนุญาต ม่ ด้รวมถึงสิทธิทีจะ
(1) แพร่ต่อ แจกจ่ายต่อ ส่งขาย ห้อนุญาตหรือดาวน์ หลดเอกสารสมัคร ช้บริการหรือเนือหาส่วน ด และหรือทังหมด
(2) ช้ช่องทางการ ห้บริการหรือเนือหาส่วน ดและหรือทังหมด ดยประการ ด นอกจากการ ช้เพือรับบริการจากบริษทั ตามสัญญานี
(3) ทาการแก้ ขเปลียนแปลงการวิศวกรรมย้อนหลังย้อนกลับหรือสร้างงานสืบเนือง ด จากช่องทางการ ห้บริการหรือเนือหาส่ ว น ด
และหรือทังหมด
(4) รวบรวมข้อมูลบัญชีเพือประ ยชน์ของลูกค้าหรือบุคคลอืน
(5) ช้เมตาแทก (Meta Tags) หรือข้อความทีซ่อน (Hidden Text) อืน ดซึง ช้เนือหาส่วน ด และ/หรือ ทังหมด หรือ
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(6) ช้ซอฟต์แวร์ประเภท รบอต (Robot) ส ปเดอร์ (Spiders) ครอว์เลอร์ (Crawlers) หรือ เครืองมือรวบรวมและคัด ลอกข้อ มู ล น
ลักษณะเดียวกันหรือกระทาการอืน ดทีอาจก่อ ห้เกิดภาระหรือปริมาณการ ช้งานที ม่เหมาะสมบน ครงสร้างพืนฐานของบริษัทลูกค้าตกลงจะต้องรักษา
คาบอกกล่ า วความเปนเจ้าของทังหมดทีอยู่ บ นช่อ งทางการ ห้บ ริการหรือแนบมากับ หรือ รวมอยู่ นแผ่ น ฟอร์ ม ห้บริก าร ว้ ดย ม่ท าการแก้ ข
เปลียนแปลง
9.6.3 ลูกค้าตกลงจะ ม่ ช้ ทาซา ขาย เข้าถึง แก้ ข หรือ ช้ประ ยชน์ ดยวิธกี ารอืน ด ซึงเนือหา หรือส่วนหนึงส่วน ดของช่องทางการ ช้บริการ ม่
ว่าทังหมดหรือบางส่วนเพือวัตถุประสงค์ ด ดย ม่ ด้รบั ความยินยอมเปนลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างชัดเจนจากบริษทั เว้นแต่จะเปน
การ ช้ตามทีกาหนด ว้ นการ ห้อนุญาตอย่างชัดแจ้ง นเนือ นสัญญานีหรือตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกาหนด ว้
ข้

กส ร นบท้ ยสญญ

10.1 เอกสารแนบท้ายสัญญามีดงั จะกล่าวต่อ ปนี และ ห้ถอื เปนส่วนหนึงของสัญญานีด้วย
10.1.1 ข้อกาหนดและเงือน ขสาหรับการ ช้บริการการลงทุน นหน่ วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบ ม่เปิ ดเผยชือผู้ ถือหน่ วยลงทุน (Omnibus
Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิ ดเผยชือผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Segregated Account)
10.2 บริษทั มีสทิ ธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญาตามข้อ . เมือ ดก ด้ ตามทีบริษทั เหนสมควร ซึงบริษทั มีสทิ ธิทจะประกาศกาหนด
ี
นเครือข่าย
อินเทอร์เนตบนเวบ ซต์ทีเกียวข้อง และ/หรือ จัดส่ง ห้แก่ลูกค้า ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอนื ดตามทีบริษัท
เหนสมควร ทังนี บริษทั มีสทิ ธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง ด้ ดยบริษทั ม่จาเปนต้องแจ้ง ห้ทราบล่วงหน้า
10.3 กรณีทข้ี อความ นสัญญานีขัดหรือแย้งกับเอกสารแนบท้ายสัญญา ห้ปฏิบตั ติ ามเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะ นส่วนทีขัดหรือแย้งดังกล่าวเท่า นัน
ข้

กฎหม ยท ช้บงคบ ล ข้ พพ ท

11.1 สัญญานีอยู่ภาย ต้บงั คับของกฎหมาย ทย
11.2 นกรณีทข้ี อพิพาทตามสัญญานี ศาลทีมีอานาจพิจารณาคดี คือศาลทีมีเขตอานาจ นประเทศ ทย ทังนี บริษทั มีสทิ ธิทจะดาเนิ
ี
นคดีกบั ลูก ค้าต่อศาลอืน
ดทีมีเขตอานาจเหนือลูกค้าและทรัพย์สนิ ของลูกค้า อย่าง รกตาม ลูกค้าสามารถร้องเรียนกับ านักงานก.ล.ต. เพือเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
ดยวิธอี นุญา ตตุลาการ ด้ ซึงเปนมาตรการ นการ ห้ความคุม้ ครองสิทธิของผูล้ งทุน

ลูกค้า ด้อ่านสัญญานีและเอกสารแนบท้ายสัญญาอย่างครบถ้วนทุกข้อความแล้ว เหนว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ และลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ตามทีระบุ ว้ นคาขอเปิ ดบัญชีลงทุนกับบริษทั ถูกต้องตรงกับความเปนจริงและมีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ
เพือเปนหลักฐานแห่งการนี ลูกค้าจึง ด้ลงลายมือชือ ว้เปนสาคัญ
วนท

ล ยม ช
ผข ปดบญช

_____ /_____ /_________
(

)
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ข้ ก หนด ล ง น ขส หรบก ร ช้บรก รก รลงทน นหน่ วยลงทน
(กรณีบญ
ั ชีกองทุนแบบ ม่เปิ ดเผยชือผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิ ดเผยชือผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Segregated Account))
ข้อ 1.

คาจากัดความ
เว้นแต่จะนิยาม ว้เปนอย่างอืน นสัญญาการ ช้บริการการลงทุน ห้คาดังต่อ ปนี มีความหมายตามที ด้นิยามดังนี
หน่ วยลงทน หมายถึง หน่วยลงทุนทีบริษัทกาหนด ห้ลูกค้าสามารถซือขายหน่ วยลงทุนตามข้อกาหนดและเงือน ขนี และเปนหน่วยลงทุ น ของ
กองทุนรวมทีออก ดยกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ ห้หมายรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี
หลักทรัพย์ นตลาดเงินหรือสินค้าอืน ด ตามทีกองทุนรวม และ/หรือ สานักงานกาหนดขึน นภายหน้าด้วย
“ซ ข ยหน่ วยลงทน” หมายถึง ซือหน่วยลงทุน และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ สับเปลียนหน่วยลงทุน และ ห้ความหมาย รวมถึงจองซือ
หน่วยลงทุนด้วย
“ค ข ปดบญช ” หมายถึง แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสาหรับบุคคลธรรมดา FundConnext หรือแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสาหรับนิติ
บุคคล FundConnext ทีจัดทา ดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ ผูท้ ี ด้รบั มอบหมายจาก
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือ สานักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) และ ห้หมายความรวมถึงคาขอเปิ ดบัญชีลงทุนกับบริษทั เพือ ช้บริการ
การลงทุนประเภทต่าง และ/หรือ คาขอหรือเอกสารอืน ดตามทีบริษทั กาหนด
“กฎหม ยว่ ด้วยก รป้ งกน ล ปร บปร มก รฟ ก งน” หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และทีแก้ ข
เพิมเติม และกฎหมายว่าด้วยการป้ องการและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้า ยและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง และทีแก้ ขเพิมเติม รวมทังกฎระเบียบทีออกภาย ต้กฎหมายดังกล่าว
FINNOMENA
หมายถึง แพลตฟอร์ม Robo Advisor ของบริษัท ซึงเปนบริการเพือการบริหารจัดการลงทุนแบบอัต นมัติตามเป้ าหมาย
และระดับความเสียงของลูกค้า ซึง ห้หมายความร่วมถึงชือเรียกแพลตฟอร์ม Robo Advisor ของบริษทั ทีอาจเปลียนแปลง นอนาคตด้วย

ข้อ 2. ลูกค้าตกลง ช้บริการซือขายหน่ ว ยลงทุ น (กรณีบัญชีกองทุนแบบ ม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่ วยลงทุ น ( Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบ
เปิ ดเผยชือผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Segregated Account) ดยทารายการเกียวกับหน่วยลงทุน 2 วิธี ดังนี
2.1

ลูกค้าทารายการเกียวกับหน่วยลงทุนด้วยตนเอง

2.2
ลูกค้าทารายการเกียวกับหน่ วยลงทุนผ่านช่องทางการ ห้บริการของบริษัทผ่าน FINNOMENA Port ดยทีก่อนลูกค้าจะทารายการ
เกียวกับหน่วยลงทุนผ่าน FINNOMENA Port ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อกาหนดและเงือน ขทีเกียวข้องตามแบบและวิธกี ารทีบริษทั กาหนด ทังนี ตาม
หลักเกณฑ์ เงือน ข และวิธกี ารทีกาหนด ว้ นข้อกาหนดและเงือน ขนี
ข้อ 3.

ข้อ 4.

ลูกค้าตกลงจะลงนาม นแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสาหรับบุคคลธรรมดา FundConnext หรือแบบฟอร์ มชุดการกรอกข้อมูลสาหรับนิตบิ ุคคล
FundConnext ทีจัดทา ดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ ผู้ที ด้รบั มอบหมายจากตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือ สานักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) (สาหรับการทารายการเกียวกับหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ข้างต้น)
ตามหลักเกณฑ์ เงือน ขและวิธกี ารทีบริษทั กาหนด
ทังนี ลูกค้าตกลงผูกพันตามข้อกาหนดและเงือน ขของการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม กรณี FundConnext ทีจัดทา ดยตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี ทุกประการ รวมถึงข้อกาหนดและเงือน ขทีจะ ด้มกี ารกาหนดเพิมเติม แก้ ข หรือเปลียนแปลง นภาย
หน้าทีจัดทา ดยตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชีด้วย
ลูกค้าตกลง ห้คารับรองและยืนยันต่อบริษทั ดังนี
4.1
ลูกค้ามีอานาจ ดยชอบด้ วยกฎหมายเกียวกับการลงทุน นหน่ ว ยลงทุน และ/หรือ ทาสัญญาการ ช้บริการการลงทุน และ/หรือการ ช้
บริการตามสัญญาการ ช้บริการการลงทุน และลูกค้า ม่มขี อ้ จากัดหรือถูกจากัดหน้าทีตามกฎหมายแต่อย่าง ด
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ข้อ 5.

4.2
ลูกค้ารับทราบข้อมูล คาเตือน ข้อจากัด ข้อ ห้าม หรือความเสียง ด ทีเกิดจากการ ช้บริการของบริษัทตามข้อกาหนดและเงือน ขนี
ดังต่อ ปนี
4.2.1
นกรณีทลูี กค้าปฏิเสธทีจะ ห้ข้อมูล หรือ ข้อมูลทีมีอยู่นัน ม่เพียงพอหรือ ม่เปนปั จจุบนั อย่างมีนัยสาคัญ หรือมีเหตุอนั ควร
สงสัยอืน ด ทีอาจทา ห้ ม่สามารถระบุตัวตนทีแท้จริงของลูกค้าหรือผู้รบั ประ ยชน์ทแท้
ี จริง ด้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการ
ห้บริการตามข้อกาหนดและเงือน ขนี
4.2.2
นกรณีทลูี กค้าปฏิเสธทีจะ ห้ข้อมูล หรือข้อมูลทีมีอยู่นัน ม่เพียงพอหรือ ม่เปนปั จจุบนั อย่างมีนัยสาคัญ หรือมีเหตุอนั ควร
สงสัยอืน ด ทีอาจทา ห้ ม่สามารถจัดประเภทลูกค้า ด้ บริษัทจะ ห้บริการแก่ ลูกค้า ดยจัดเปนประเภทลูกค้า ทัว ป ทังนี
ลูกค้าอาจเปลียนแปลงประเภท ด้ตามหลักเกณฑ์ เงือน ขและวิธกี ารตามทีบริษทั กาหนด
4.2.3
นกรณีทบริ
ี ษัท ม่ส ามารถประเมินหรือพบข้อจากัด เกียวกับความสามารถของลูกค้า นการปฏิบตั ิตามข้อตกลง นการ ช้
บริการตามข้อกาหนดและเงือน ขนี ม่ว่า นขณะ ด บริษทั มีสทิ ธิปฏิเสธการ ห้บริการหรือจากัดขอบเขตการ ห้บริการตาม
ข้อกาหนดและเงือน ขนีตี
4.2.4
บริษทั และพนักงานเจ้าหน้าทีผูท้ ี ด้รบั มอบหมายจากบริษทั อาจจะ ด้รบั ค่าธรรมเนียม และ/หรือ คาตอบแทน และ/หรือ เงิน
จาพวก ดจากการซือขายหน่ วยลงทุนตามคาสังของลูกค้ าจากบริษัทจัดการอันเนืองมาจากบริษัททาหน้ าทีเปนผู้สนับสนุน
การขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุน ห้แก่บริษัทจัดการด้วย ทังนี บริษัทจัดการจะเปนผู้รบั ผิดชอบเอง ดยจะ ม่เปนการเพิม
ค่า ช้จ่ายนอกเหนือจากทีลูกค้าหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามทีระบุ ว้ นหนังสือชีชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนแต่อย่าง
ด
4.3
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ธุรกรรมทีเกียวข้องกับสัญญาตามคาสังของลูกค้า รวมถึงกลุ่มบุ คคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศของ
สานักงานก.ล.ต. หากมีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง นสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจาหน่าย ด้แล้วทังหมดของกองทุนรวมนัน หรือ
เกินกว่าอัตราที สานักงานก.ล.ต. และหรือกฎหมายกาหนด ลูกค้า รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศสานักก.ล.ต. จะถูก
จากัดสิทธิ นการรับเงินปั นผล และ/หรือ จากัดสิทธิ นการลงคะแนนเสียง นฐานะผู้ถือหน่ วยลงทุน และ/หรือจากัดสิทธิอนื ด ตาม
หลักเกณฑ์และเงือน ข ทีสานักงานก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายกาหนด รวมทังบริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการมีสทิ ธิดาเนิ นการแก้ ข
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ดังกล่าวเพือ ม่ ห้เกินกว่าอัตราทีสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายกาหนด
ลูกค้ารับทราบและตกลงยอมรับเงือน ขและข้อจากัด นการ ห้บริการของบริษทั ดังนี
5.1
ลูกค้าตกลงยินยอม ห้บริษทั และพนักงานหน้าทีผูท้ ี ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ชักชวน เข้าพบหรือติดต่อลูกค้า ด้ ตามวันและเวลาที ด้
นัดหมายกันหรือทีบริษทั เหนสมควร
5.2
ลูกค้าขอ ห้คารับรองและยืนยันต่อบริษทั ดังนี
5.2.1
ลูกค้ามีความรูแ้ ละความเข้า จเกียวกับการซือขายหน่วยลงทุนเปนอย่างดีว่า
(ก)
ก่อนการซือขายหน่วยลงทุนทุกครัง ลูกค้าควรจะศึกษาข้อมูลต่าง ตามทีระบุ ว้ นหนังสือชีชวนเสนอขายหน่ วย
ลงทุน รวมทังเอกสารอืน ดทีบริษทั จัดการ และ/หรือ บริษทั ด้จดั ทาขึนอย่างละเอียดรอบคอบ
(ข)
การลงทุน นหน่ ว ยลงทุนมิ ช่ เปนการฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุ น ลูกค้าอาจ ด้รบั เงิน ลงทุ น คืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริมแรกก ด้ และอาจ ม่ ด้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภาย นระยะเวลาที
กาหนด หรืออาจ ม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน ด้ตามที ด้มคี าสัง ว้
(ค)
ก่อนการลงทุน นหน่วยลงทุน บริษทั จะจัด ห้มกี าร ห้คาแนะนาทีเหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของลูกค้า ดยพิจารณาจากผลของการประมวลข้อมูลที ด้รบั จากลูกค้า และ นกรณีทลูี กค้า ม่ประสงค์จะ
ลงทุน นหน่ วยลงทุนตามคาแนะนาของบริษทั ดังกล่ าว ลูกค้าจะ ด้รบั คาชีแจงเพิมเติมเกียวกับระดับความเสียง
ของกองทุนรวมทีลูกค้าประสงค์จะลงทุน นกรณีทกองทุ
ี
นรวมดังกล่าวมีระดับกวามเสียงทีสูงกว่าระดับความเสียง
ทีลูกค้ารับ ด้ เว้นแต่บริษทั และ หรือ สานักงานก.ล.ต. และ/ หรือ หน่วยงานทีมีอานาจตามกฎหมาย จะกาหนด
เปนอย่างอืน นอกจากนี ลูกค้าจะ ด้รบั คาเตือน นเรืองต่าง ตามหลัก เกณฑ์ เงือน ขและวิธีการที สานักงา
นก.ล.ต. หรือกฎหมายกาหนด อัน ด้แก่
(1)
คาเตือนเกียวกับความเสียงของการลงทุน นหน่วยลงทุน
(2)
คาเตือนเกียวกับความเสียง นการลงทุนของกองทุมรวมประเภทต่าง
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(3)
คาเตือนว่า นกรณีทลูี กค้า ห้ขอ้ มูลที ม่ตรงกับความจริง ลูกค้าอาจ ด้รบั คาแนะนาที ม่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของลูกค้า เนืองจากคาแนะนาดังกล่าว ด้พจิ ารณาจากข้อมูล
เพียงเท่าทีลูกค้า ด้เปิ ดเผยเท่านัน
5.2.2
ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามรายละเอียดและเงือน ขต่าง ทีระบุ ว้ นข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการ และหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทีบริษทั ด้ซอตามข้
ื
อกาหนดและเงือน ขนี
5.2.3
การลงทุน นหน่ วยทุนทุกครัง เปนการตัดสิน จลงทุนของลูกค้า ดยลาพัง ข่าวสาร ข้อมูลหรือ คาแนะนา ด ม่ว่าจะ ดย
บริษทั และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าทีผู้ที ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ม่มผี ลเปนการผูกพันบริษทั และ ม่มผี ล ห้บริษทั ต้องรับผิดชอบ ด ทังสิน
ทุกประการ เว้นแต่ความเสียหายนันจะ ด้เกิดจากการกระทาหรือละเว้นการกระทา ดยจง จหรือประมาทเลินเล่อของบริษทั
5.3
ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า นการทาคาสังซือขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การชาระเงินค่าซือหน่วยลงทุน และ/หรือ การรับ เงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ธุรกรรมอืน ดกับบริษทั ทุกครัง ห้ถอื ว่าข้อมูลต่าง ตามทีลูกค้าระบุ นคาขอเปิ ดบัญชีฯ รวมทังข้อกาหนดและ
เงือน ข นการเปิ ดบัญชี มีผลผูกพันลูกค้าตลอด ปทุกประการ นกรณีทข้ี อมูลตามทีระบุ ว้ดังกล่าวเปลียนแปลง ม่ว่าด้วยเหตุ ดกตาม
ลูกจะแจ้ง ห้บริษทั ทราบตามแบบและวิธกี ารทีบริษทั กาหนด
5.4
ลูกค้ารับทราบว่า นกรณีทลูี กค้ามีข้อร้องเรียนเกียวกับการปฏิบตั ิหน้าทีของบริษทั ลูกค้าสามารถยืนข้อร้องเรียน ม่ว่าด้วยวาจาหรือ
เปนลายลักษณ์อกั ษร ด้ 3 วิธี ถือ
5.4.1
ยืนข้อร้องเรียนต่อบริษทั ดยตรง
5.4.2
ยืนข้อร้องเรียนต่อบริษทั จัดการ
5.4.3
ยืนข้อร้องเรียนต่อ สานักงานก.ล.ต.
ทังนี นกรณีทลูี กร้องเรียนด้วยวาจา และบริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการ จัดทาบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเปนลายลักษณ์อักษรแล้ว
ลูกค้าตกลงยินยอมลงนามรับรองความถูกต้อง นบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว และหากลูก ค้า ม่ลงนามรับรองความถูกต้อง นบันทึก
ดังกล่าว ห้ถอื ว่าลูกค้า ม่มคี วามประสงค์ทจะยื
ี นข้อร้องเรียนต่อ ปอีกแต่อย่าง ด
5.5
ลูกค้ารับทราบเปนอย่างดีแล้วว่า บริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าทีผู้ ด้รบั มอบหมายจากบริษัท มีหน้าทีและความผูกพันทีจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามประกาศ สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสังของหน่วยงานราชการผูม้ อี านาจอืน ด หรือกฎหมายทีเกียวข้อง
ลูกค้าจึงตกลงยินยอม ห้ความร่วมมือกับบริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าทีผู้ ด้รบั มอบหมายจากบริษัทอย่างเตมความสามารถทุก
ประการ รวมทังตกลงยินยอม ห้ขอ้ มูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลเพือการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ จัดทาหรือลงนาม นเอกสาร และ/หรือ หลักฐาน ด ตามทีบุ คคลดังกล่าวกาหนด ตลอดจนขอ ห้คารับรองต่อบริษัทว่ า
ลูกค้าจะ ม่กระทาหรืองดเว้นกระทาการหรือยินยอม ห้ผอู้ นกระทาการหรื
ื
องดเว้นกระทาการ ด จนเปนเหตุ ห้บริษทั รวมทังกรรมการ
พนักงานและลู กจ้างของบริษทั ต้องถูกปรับ รับ ทษ รับผิด หรือ ด้รบั ความเสียหาย ตามประกาศ ก.ล ต. และหรือ ข้อบังกับ ระเบียบ
คาสังของหน่วยงานราชการผูม้ ีอานาจอืน ด หรือกฎหมายอืน ดทีเกียวข้อง ดยหากลูกค้าฝ่ าฝื นหรือ ม่ปฏิบัตติ ามคารับรองดัง กล่าว
ลูกค้าตกลงยินยอมชด ช้ค่าเสียหาย ห้แก่บริษทั รวมทังกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที ด้รบั แจ้งจากบริษัท
จนเตมจานวนทุกประการ
5.6
นกรณีทลูี กค้าตกลง ช้บริการทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต และ/หรือ บริการอืน ดของบริษทั ทีจัด ห้มีขึน ลูกค้าตกลงจะลงนาม น
เอกสารตามแบบทีบริษัทกาหนด ทังนี ลูกตกลงยินยอม ห้บริษทั มีสิทธิยกเลิกการ ช้บริการประเภทต่าง ม่ว่าทังหมดหรือแต่ เพียง
บางส่วน ด้ทันที ดย ม่จาเปนต้องบอกกล่าว ห้ลูกค้า ทราบล่ว งหน้าแต่อ ย่า ง ด และลูกค้าตกลงยอมรับว่า ลูกค้า ม่มีสิทธิ นการ
เรียกร้องคาเสียหาย ด จากบริษทั ทังสิน
5.7
ลูกค้ารับทราบเปนอย่างดีแล้ว ลูกค้ามีสทิ ธิ ด้รบั คู่มอื ผูล้ งทุนหรือเอกสารอืน ดที ช้ นการเสนอขายหน่วยลงทุนจากพนักงานเจ้าหน้าทีผู้
ที ด้รบั มอบหมายจากบริษทั คยคู่มอื ผูล้ งทุนหรือเอกสารอืน ดที ช้ นการเสนอขายหน่ วยลงทุนจะต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อยตามที
สานักงานก.ล.ต. ประกาศกาหนด
5.8
ลู ก ค้า ตกลงและยอมรับว่ า ตลาดหลัก ทรัพย์ และ/หรือ ศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพย์ และ/หรือ สานั ก หัก บัญชี และ/หรือ บริษั ท มีสิทธิ
เปลียนแปลงข้อกาหนดและเงือน ข นการเปิ ดบัญชีฯ รวมทังมีสทิ ธิเรียกเกบค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่า ช้จ่ายอืน
ดทีเกียวข้อง ด้ตามทีบริษทั เหนสมควร ดยแจ้ง ห้ลูกค้าทราบ และลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงือน ข น
การเปิ ดบัญชีฯ ตามทีตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษทั เปลียนแปลงดังกล่าว
ทุกประการ
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5.9

ข้ 6.

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าทีผู้ ด้รบั มอบหมายจากบริษัท มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ
ยกเลิกการทาธุรกรรมของลูก ค้า ด้ตามทีเหนสมควร ดย ม่จาต้องแจ้ง ห้ลูกค้าทราบล่วงหน้า นกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์หนึงหรือ หลาย
เหตุการณ์ดงั ต่อ ปนี
5.9.1
ลูกค้า ม่ ห้ความร่วมมือ นการ ห้ขอ้ มูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน ด ห้แก่บริษทั และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าทีผู้
ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ตามทีบริษทั กาหนด หรือ ห้ขอ้ มูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน ด ห้แก่บริษทั และ/หรือ
พนักงานเจ้าหน้า ทีผู้ ด้รบั บมอบหมายจากบริษัท ม่ครบถ้วนเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินฯ
5.9.2
บริษทั เหนว่าการทาธุรกรรมของลูกค้าอาจมีลกั ษณะเปนการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ และ/หรือ ช้เปนช่องทาง นการฟอกเงิน และ/หรือ ช้เปนช่องทาง นการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อ การ
ร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ หรืออาจมีลกั ษณะเปนการหลีกเลียงกฎหมายหรือขัดแย้ง
ต่อกฎหมายต่าง
5.9.3
บริษทั เหนว่าการทาธุรกรรมของลูกค้าอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ลูกค้ารายอืน หรือความน่าเชือถือ หรือ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ หรือชือเสียงของบริษทั
ทังนี นกรณีดังกล่าวข้างต้น ลูกค้า ม่มีสทิ ธิเรียกร้องดาเสียหาย ด จากบริษัท และ หรือ พนักงานเจ้าหน้ าทีผู้ ด้รบั มอบหมายจาก
บริษทั
5.10
ลูกค้า ม่สามารถเปิ ดบัญชีฯ ร่วมกับบุคคลอืน ด้ เว้นแต่บริษทั จะกาหนดเปนอย่างอืน
5.11
ลูกค้าตกลงยอมรับว่า กรณีทลูี กค้าแจ้งบัญชีเงินฝาก (ก) สาหรับรับเงินขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลหรือเงินคาซือหน่วยลงทุ นคืน
และ (ข) สาหรับหักชาระคาซือ/จองซือหน่วยลงทุน ("บญช งนฝ ก ") ว้กบั บริษทั หลายบัญชี ลูกค้าตกลง ห้บริษทั นาเงินดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝาก และ/หรือ หักเงินจากบัญชีเงินฝาก (แล้วแต่กรณี) บัญชี ดบัญชีหนึงตามทีลูก ค้าแจ้ง ว้กับบริษัทก ด้ ตามทีบริษัท
เหนสมควร
5.12
นการซือขายหน่วยลงทุนตามคาสังของลูกค้า บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด เงือน ขและวิธกี ารตามทีกาหนด ว้ นหนังสือชีชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือ หลักเกณฑ์ เงือน ขและวิธกี ารตามทีบริษทั จัดการกาหนด และ/
หรือ ตามหลักเกณฑ์เงือน ขที สานักงานก.ล.ต. กาหนด
5.13
นกรณีทบริ
ี ษทั ม่สามารถซือ/จองซือหน่วยลงทุนดามคาสังของลูกค้า ม่ว่าด้วยเหตุ ดกตาม บริษทั จะนาเงินค่าซือ/จองซือหน่วยลงทุน
ทีลูกค้าชาระ ห้แก่บริษทั ว้แล้ว ปเข้า ว้ นบัญชีเงินฝากของลูกตามที ด้แจ้ง ว้ต่อบริษทั หรือดาเนินการอืน ดตามทีบริษทั เหนสมควร
5.14
ลูกค้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ตามทีระบุ ว้ นคาขอเปิ ดบัญชีฯ ถูกต้องตรงกับความเปนจริงและมีผลผูกพัน
ลูกค้าทุกประการ
5.15
ลูกค้าตกลงยินยอม ห้บริษัทระงับการทาธุรกรรม ด ของลูกค้า หรือปิ ดบัญชีเปนการชัวคราวหรือถาวร หากบริษทั พิจารณาแล้วเหน
ว่าลูกค้า ม่มีธุรกรรม ม่มีรายการเคลือน หวของทรัพย์สิน ม่มีทรัพย์สิน นบัญชี ลูกค้าถูกศาลสังมีคาสังพิทักษ์ทรัพย์เดดขาดหรือ
ชัวคราว หรือมีคาพิพากษา ห้ตกเปนบุคคลล้มละลาย ม่ ห้ขอ้ มูลตามทีบริษทั กาหนด กระทาความผิดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ
คาสัง ระเบียบ ของสานักงานตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือ นกรณีอนื ดตามทีบริษทั เหนสมควร
5.16
การซือ ขายคืน และ/หรือ สับเปลียน หน่ วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี บริษัทจะประกาศรายชือกองทุนรวมภาย ต้การดาเนินการตาม
สัญญาฉบับนี ห้ลูกค้าทราบทางเวบ ซต์ของบริษทั หรือ ดยวิธกี ารอืน ดตามทีบริษทั กาหนด บริษทั สงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือเพิม
จานวนกองทุนรวมที ช้ นการดาเนินการตามสัญญาฉบับนีตามทีเหนสมควร ดยบริษทั จะประกาศ ห้ทราบเปนคราว ป หรือภาย ต้
บทบัญญัตขิ องกฎระเบียบทีเกียวข้อง
ลูกค้าตกลงผูกพันตามข้อกาหนดและเงือน ข เฉพาะสาหรับกรณีบญ
ั ชีกองทุนแบบ ม่เปิ ดเผยชือผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ดังนี
6.1
ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าจะต้องฝากหน่วยลงทุนทีบริษทั ด้ซอตามคาสั
ื
งของลูกค้า ว้ นนามของบริษัท และลูกค้า ม่สามารถขอ
ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ด้ ดยลูกค้าจะต้องทาคาสังขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนต่อบริษทั เท่านัน
6.2
ลูกค้าจะ ด้รบั การปฏิบตั ิ นเรืองดังจะกล่าวต่อ ปนี
6.2.1 หน่วยลงทุนทีบริษทั ด้ซือตามคาสังของลูกค้านัน ลูกค้า ม่สามารถ อน และ/หรือ จานา และ/หรือ นา ปเปนหลักประกันต่อ
บุคคลอืน ด
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6.2.2

กรณีกองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลและกองทุนรวม ด้หกั ภาษี ณ ทีจ่าย ว้แล้ว บริษทั จะเปนผูอ้ อกหลักฐานการหักภาษี ณ
ทีจ่ายดังกล่าว ห้แก่ลูกค้าเอง
6.2.3
ลูกค้าจะต้องชาระเงินคาซือ/จองซือหน่วยลงทุนดัวยการหักบัญชีเงินฝากทานัน ทังนี ลูกค้า ม่สามารถชาระเงินค่าซือ/จองซือ
หน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารอืน ด แม้วธิ กี ารนันจะระบุ ว้ นหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนกตาม
6.2.4
ลูกค้าอาจจะ ม่ส ามารถ ช้สิทธิ นฐานะผู้ถือหน่ วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรื อบุคคลอืน ด้ เช่น ลูกค้าจะ ม่ ด้รบั หนังสือ
รับรองสิทธิ นหน่วยลงทุนจากบริษทั จัดการ หรือลูกค้าจะ ม่ ด้รบั รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือจากบริษทั จัดการ เปนต้น
ทังนีกรณีบญ
ั ชีกองทุนแบบเปิ ดเผยชือผูล้ งทุน (Segregated Account) จะ ม่ ด้รบั การปฏิบตั ิ นเรืองดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงและ ห้
คารับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า บริษทั ด้แจ้ง ห้ลูกค้าทราบเปนอย่างดีแล้วและลูกค้ารับทราบและตกลงยอมรับเงือน ขการ ห้บริการที
แตกต่างดังกล่าวด้วย
6.3
เมือมีการเลิก ช้บริการการลงทุนตามข้อกาหนดและเงือน ขนี และ/หรือ เมือสัญญาการ ช้บริการการลงทุนสินสุดลง ม่ ว่าด้วยเหตุ ด
บริษัทมีสิทธิทจะขายคื
ี
นหน่ วยลงทุนทีบริษัท ด้ซอตามคาสั
ื
งของลูก ค้า (รวมถึงหน่ วยลงทุนของลูกค้าทีอยู่ นความครอบครองของ
บริษทั ) เพือนาเงินที ด้มาชาระหนีของลูกค้าทีมีอยู่ต่อบริษทั ก่อน และหากมีเงินเหลืออยู่เท่า ด บริษทั จะส่งมอบเงินดังกล่าว ห้แก่ลูกค้า
ด้วยวิธนี าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามทีแจ้ง ว้กบั บริษทั หรือส่งมอบเชคระบุชอลู
ื กค้า หรือด้วยวิธอี นื ดตามทีบริษทั เหนสมควร
ข้อ 7. ลูกค้ารับทราบและเข้า จถึงข้อมูลความเสียงและวิธปี ฏิบตั ิ นการทาธุรกรรมทีเกียวข้องกับสัญญา ดังต่อ ปนี
ลูกค้า ด้พจิ ารณารับทราบและเข้า จถึงข้อมูลความเสียง และวิธปี ฏิบตั ิ นการทาธุรกรรมทีเกียวข้องกับสัญญา ดังต่อ ปนี อย่าง รกตามข้อมูลความ
เสียงทีระบุ ว้ นทีนี มิ ด้แสดงถึงความเสียงทังหมดทีเกียวกับการทาธุรกรรมทีเกียวข้องกับสัญญา แต่แสดงถึงปั จจัยหรือความเสียงทีสาคัญบางประการที
เกียวกับการทาธุรกรรมตามสัญญาฉบับนี ดังนัน จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสียงอืนที ม่อาจทราบ ด้ นขณะนีหรือเปนความเสียงทีพิ จารณา นขณะนีว่า ม่เปน
สาระสาคัญ ซึงอาจกลายเปนปัจจัยหรือความเสียงทีมีสาระสาคัญ นอนาคต ด้
7.1
ความเสียงซึงเปน ปตามน ยบายการลงทุนของกองทุน
ลูกค้าเข้า จและรับทราบว่า การลงทุน นกองทุนรวมย่อมมีความเสียงตามประเภทตราสารทีกองทุนนัน ปลงทุน และมีระดับความเสียง
มากหรือน้อยขึนอยู่กบั น ยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและน ยบายการลงทุนจากหนังสือชีชวนของกองทุ น
รวมก่อนตัดสิน จลงทุน
7.2
ความเสียงทัว ป นการซือ ขาย อน รับ อน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน
ลูกค้าเข้า จและรับทราบว่า การลงทุน นกองทุนรวมต่าง มีความเสียง นเงินทีลงทุน ดยอาจมีเหตุการณ์ทคาด
ี ม่ถงึ เช่นสภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภัยธรรมชาติ การจลาจล ความวุ่นวาย นบ้านเมือง เปนต้น ซึงเหตุการณ์ ดังกล่าวอาจก่อ ห้เกิดความผัน
ผวนอย่างรุนแรง ม่ว่า ดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน
7.3
ความเสียงทีเกียวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุน นกองทุนรวม
ลูกค้าเข้า จและรับทราบว่า การลงทุน นกองทุนรวม นบางกรณีอาจจะ ม่มสี ภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึงอาจทา ห้ลูกค้า ม่
สามารถซือ ขาย อน รับ อน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนตามจานวนหรือ นวันทีลูกค้าต้องการ ด้ ทังนีรวมถึงลูกค้า ด้ทาการศึกษา
ระยะเวลารับเงินค่า ขายหน่วยลงทุนทีแตกต่างกันตามทีแต่ละกองทุนกาหนด ซึงจะส่งผล ดยตรงต่อสภาพคล่องของลูกค้า
7.4
การทาความเข้า จกับวิธปี ฏิบตั แิ ละเงือน ขของสัญญาฉบับนี
ลูกค้า ด้ศึกษาและทาความเข้า จ นวิธปี ฏิบัติ นการซือ ขาย อน รับ อน และ/หรือสับเปลียนหน่ วยลงทุน นกองทุนรวมเงือน ขและ
รายละเอียดของสัญญาฉบับนีอย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธกี ารซือ ขาย อน รับ อน และสับเปลียนหน่วยลงทุนการยกเลิกคาสังต่าง
ทีเกียวข้อง วิธกี ารดังกล่าวต้องเปน ปตามเงือน ข นหนังสือชีชวน เปนต้น
ลูกค้า ด้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ นการลงทุนของลูกค้า และ ด้พิจารณาถึงระดับความเสียงของ
กองทุนทีลูกค้าประสงค์จะลงทุน รวมถึงกรณีกองทุนทีมีระดับความเสียงสูงกว่าทีลูกค้ายอมรับ ด้ และหากเปนกองทุนที ม่ ด้มีการ
ป้ องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนทังจานวน ลูกค้า ด้พิจารณาและรับทราบแล้วว่า กองทุนดังกล่าวนีอาจจะมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียนและลูกค้าอาจจะขาดทุนหรือ ด้รบั กา รจากอัตราแลกเปลียนหรือ ด้รบั คืนตากว่าเงินทุนแรกเริมก ด้
7.5
ความเสียงจากการซือ ขาย อน รับ สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เนต
นการซือ ขาย อน รับ อน และ/หรือสับเปลียนหน่ วยลงทุน อาจมีความเสียงเกียวกับข้อจากัดบางประการ เช่น การหยุดการทางาน
ของ ฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟท์แวร์ ผลดังกล่าวอาจทา ห้บริษทั ม่สามารถทาตามคาสังของลูกค้า ด้เปนบางส่วนหรือทังหมด
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การแจ้งรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้ารับทราบว่าบริษทั ฟิ นโนมีนา จากัด บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด บริษัท บีฟินน์ จากัด
บริษทั ฟิ นบรอดแคสติ้ง จากัด และบริษทั ในเครืออื่น ๆ ของบริษทั ฟิ นโนมีนา จากัด (รวมเรียกว่า “บริษทั ”) ได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัว
(Privacy Policy) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่นี โยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Policy) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงจัด
ให้มมี าตรการในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้มาตรฐานและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
บริษัทได้ดาเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามหน้าที่ท่กี ฎหมาย
กาหนด หรือตามสัญญาระหว่างบริษทั กับลูกค้า หรือตามความยินยอมที่ลูกค้าได้ให้ไว้กบั บริษทั หรือตามวัตถุประสงค์ท่บี ริษทั ได้แจ้งใ ห้ลูกค้า
ทราบ หรือเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษทั เท่านัน้
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์พร้อมทัง้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ และ
สิทธิของลูกค้าตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล") หากลูกค้าไม่ประสงค์ให้บริษัท
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือทาการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชัน่
ข่าวสารและสิทธิพเิ ศษต่างๆ ลูกค้าสามารถจัดการหรือเพิกถอนความยินยอมของลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั น่ หรือเว็บไซต์ FINNOMENA โดย
เลือกไปทีห่ วั ข้อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล FINNOMENA Contact Center: 02-026-5100 หรือ E-mail: dpo@finnomena.com หากเราไม่ได้
รับการติดต่อจากลูกค้าเป็ นอย่างอื่น บริษัทขอใช้โอกาสนี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าภายในขอบเขตและ
เป็ นไปตามมาตรฐานของบริษทั
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FundConnext
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดัง
ต่อไปนี้ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์
ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนา
ในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพัน
กับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถาม
เป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้ง
ในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้าง
ต้นไป หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบัน
ของผู้ลงทุน
3. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็น
เจ้าของข้อมูล
(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุน กองทรัพย์สินหรือ
นิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
(2) หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์กรระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
4. ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการ หรือ กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้
ความผิดของบริษัทจัดการ หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชี
ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และหรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวม
ของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว
5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุน
ส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการ
ได้รับจากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่น “แบบฟอร์มคำสั่ง” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง
สมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF , SSFX , RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
(1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้)
(3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
(4) บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ
หรือนำไปเป็นประกันได้
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ที่อยู่ที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการ
ก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี
ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
การเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าว
เสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคล
แต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
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ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
11. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว
โดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับ
สนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว
ในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
ที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)
ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไข
เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้
12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้วก็ตาม

