
 
 

ค ำแนะน ำส ำหรบักำรกรอกเอกสำรชุดเปิดบญัชีกบั FINNOMENA 

1. ลงนามในช่อง “ลายมอืชื่อลูกคา้” ตรงจุดทีม่เีครื่องหมาย X ใหค้รบทุกจุด (6 จุด) ทีห่น้า 4 , 8 , 11 ,  
12 , 13 และ 28 

2. กรุณาระบุประเภทบญัชทีีต่อ้งการเปิดใชบ้รกิารบนเอกสาร “ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัเปิดบญัชลีงทนุกบั 
FINNOMENA ส าหรบับุคคลธรรมดา” หน้า 5 ใหค้รบถว้น 

3. บญัชธีนาคารทีร่ะบบุนเอกสารชดุเปิดบญัชนีี้ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัทัง้หมด 
4. กรอกขอ้มลูปีในรปูแบบ ค.ศ. 
5. กรุณาแนบเอกสารประกอบพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาว่า “เพื่อเปิดบญัชกีบักลุ่มฟินโนมนีา และ บลจ. 

ต่าง ๆ เท่านัน้” ดงันี ้
a. ส าเนาบตัรประชาชน 
b. ส าเนาหน้า Book Bank ของบญัชธีนาคารทีร่ะบุไวบ้นเอกสารชุดเปิดบญัช ี

6. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารแลว้ จะมกีารตดิต่อลูกคา้ทางเบอรโ์ทรศพัทท์ีใ่หไ้วเ้พื่อยนืยนัขอ้มลูและแจง้
ขัน้ตอนถดัไปในการยนืยนัตวัตนอกีครัง้ 

 

ข้อควรระวงั 

1. ลายมอืชื่อทีล่งนามตอ้งเหมอืนกนัทุกจุด 
2. ตอ้งใชป้ากกาสเีดยีวกนัทัง้หมดในการกรอกขอ้มลูในเอกสารชุดเปิดบญัช ี
3. หากกรอกขอ้ความผดิ หา้มใชน้ ้ายาลบค าผดิ แต่ใหข้ดีฆา่แล้วเขยีนขอ้ความทีถู่กตอ้งใหม่ พรอ้มลงนามก ากบั 
4. ไม่พมิพเ์อกสารหน้า-หลงั และไม่ใชก้ระดาษรไีซเคลิ 

 

    กรุณาปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่โลหติ ก่อนน าส่งเอกสารแสดงตน (ส าเนาบตัร
ประชาชน) ทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่บรษิทั ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่จา้ของเอกสารไม่ได้
ด าเนินการปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว บรษิทัจะถอืวา่เจา้ของเอกสารไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

 



สถานภาพ Marital Status*

คำนำหน้า Title*

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (ฺA.D.)*

Name - Surname (English)*
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

FundConnext

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
โสด Single สมรส Married

นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other

เลขที่ No. -- --

เลขที่ No. -- --

--

--

--

บัตรประชาชน ID Card

หนังสือเดินทาง Passport

ประเทศที่ออก Issuing Country

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No.

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

--วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

* Required

Page 1

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

Name - Surname (English)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

บัตรตลอดชีพ Not Expired

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*
โทรสาร Fax

โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

อีเมล์ E-mail

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

วันที่ Dateชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name --

เขต/อำเภอ District/Amphurแขวง/ตำบล Sub-district/Tambon

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue
กลุ่มฟินโนมีนาและบลจ.ต่างๆ

Kawin Tiraborisue

nehkohfahh'

nehkohfahh'

nehkohfahh'
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อาชีพ Occupation*

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน
If you choose the following occupations, Please also specify workplase address

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employeeพนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner

พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest

นักการเมือง Politician

เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักเรียน / นักศึกษา Student

แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse

นักลงทุน Investor

ครู / อาจารย์ Teacher

ประเภทธุรกิจ Business Type

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency

โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other

ตำแหน่งงาน Position

เลขที่ Address No.

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำงาน Company name

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue
…………………………………………………………………………..…………
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รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ)

0 - 15,000
15,001 - 30,000

500,001 - 1,000,000

30,001 - 50,000
1,000,001 - 4,000,000

50,001 - 100,000
4,000,001 - 10,000,000
> 10,000,000

100,001 - 500,000

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

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

บาท Baht

ตำแหน่งงาน Position

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *
ประเทศไทย Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

Other countries (Please specify)

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income*
เงินเดือน Salary
เงินออม Savings

ประกอบธุรกิจ Own Business

มรดก Inheritance

เงินเกษียณ Retirement Fund
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

การลงทุน Investment

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address

ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address

โทรสาร Fax

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No.

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ไปรษณีย์ Post

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

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

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

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

Kawin Tiraborisue

nehkohfahh'

nehkohfahh'

nehkohfahh'
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วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*
เพื่อการลงทุน For Investment

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits

เพื่อการเกษียณ Retirement Investment

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature
( )

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

หมายเหตุ:
Remark:

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
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.

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

nehkohfahh'

nehkohfahh'

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue

nehkohfahh'

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue
X

nehkohfahh'

nehkohfahh'



    FINNOMENA ID _________________________ 
   
                              

           

 ข#อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเป6ดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA สำหรับบุคคลธรรมดา.   

 

 

 

 

รหัสผู'แนะนำการลงทุน (ถ'ามี) …………………………………………………………………  จำนวนเงินที่คาดว?าจะลงทุนครั้งแรก ………….......................................................... บาท 

ระดับการศึกษา      £  ต่ำกว,าปริญญาตรี    £  ปริญญาตรี     £  ปริญญาโท     £  ปริญญาเอก    £  อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………. 

การประเมินความรู'ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรบัการลงทุนในผลิตภัณฑWที่มีความเสีย่งสงูหรือมีความซับซ'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  � unrated bond 

  � structured notes �  Basel III  � derivatives 

 � กองทุนรวมที่ที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธHแบบซบซCอน (complex strategic investment)  

 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'อมูลเพิ่มเตมิ.   

มปีระวัติการฟอกเงินหรือก?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, 

มบีุคคลที่ได'รับประโยชนWจากการทำธุรกรรมในทุกรายการ  £  มี (โปรดระบุ)  £  ไม,ม ี 

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………….................…..... ความสัมพันธH ……………………………………………………..………...............… 

เลขที่บัตรประชาชน …………………………………………………………………………………...………................… เบอรHติดต,อ …………………………………………...........……..…………….....…..     

มบีุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทุกรายการ £  มี (โปรดระบุ)      £  ไม,ม ี 

ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………………….................………….  ความสัมพันธH …………………………………………..................…………………. 

เลขที่บัตรประชาชน ………………………………………………………………………………….................…………..  เบอรHติดต,อ …………………………………………...............………..……………..  

 

ประเภทบัญชีที่ขอเป6ด        ü กองทุนรวมทั่วไป (Omnibus) 

กองทุนรวมประหยัดภาษี (Segregated) 

                                        กองทุนส^วนบุคคล 

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue
เลขหลังบัตรประชาชน .................................................................
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1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years

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

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
What is your risk tolerance?

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?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment

Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ึ

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

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
ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years

ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

กำไร Profit

30%
20%
10%
0%

2.5%

-10%
-20%

ขาดทุน Loss

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

ข. 45 – 59 ปี 45 - 59 years ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor

Page 8

7%
15%

-5%-1%

25%

-15%
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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?

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

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

11.หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา
ที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor
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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?

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

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

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

Kawin Tiraborisue
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ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

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

For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be
selected.

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff
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คะแนน

น้อยกว่า 15 Below 15 1

2

3

4

5

เสี่ยงต่ำ Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป Over 37 scores

ระดับ ประเภทนักลงทุน
Total Scores Level Investor Type of Risk

ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk

เสี่ยงต่ำ Low

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

วันที่ Date ............../.............................../......................

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%

<20%

<20%

<10%

<30%

<40%

>60%

<10%

<5%

<10%

<20%

<30%

ตราสารหนี้ระยะสั้น

Short-Term Fixed
Income Funds

Deposits and
Fixed Income

Funds

Long-Term

เงินฝากและ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ตราสารหนี้ภาครัฐ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
Debenture

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation

ตราสารทุน
Equity Fund

การลงทุนทางเลือก*
Other Options

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

( )

( )

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue
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หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษทัแม่  บริษทัในเครอื รวมถึงกลุ่มธรุกิจการเงินของบุคคลข้างต้น  (ไม่วา่แต่ละ
รายหรอืรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกวา่ “ผูร้บั”) เพื่อประโยชน์ของผูร้บั และบุคคลท่ีสามตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของหนังสือฉบบัน้ี  

โดยให้ถือว่าบุคคลดงักลา่วทัง้หมดเป็นผูร้บัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

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 / ค ายืนยนั / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s  Information / representation / and agreements 

วนัท่ี/Date  
 ผูข้อเปิดบญัชี/ผู้ ใ ช้บริการ  Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

 

(ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกลุ) _______________________________ 

(Title/Name/Surname) 

สญัชาติ 
Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that 
you hold. 

บตัรประชาชนเลขท่ี (ส าหรบัคนไทย)  
Thai Citizen ID Card No.  

หนังสือเดินทาง เลขท่ี (เฉพาะคนต่างชาติ)  
Passport No. (Non-Thai only) 
 
 
 
 
0     

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

สถานะของลกูค้า 
Status of Customer 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ ทา่นเป็นบุคคลเมรกิา 
ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม์ 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) 

 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหน่ึงในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ “ใช ่หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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 

โปรดตอบ “ใช่” หากส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของทา่นจะ
หมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่า่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 
ควรตอบ “ไมใ่ช”่ หากบตัรดงักล่าวของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที ่ทา่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์นี้ 
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. 

 

 

1.1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / U.S. Person Status cheek 

    1   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   Are you a U.S. Citizen? ไม่ใช่/No 

     
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

AIMC Standard form 
ส าหรบัลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
For Individual Customer 
(ฉบับจัดท ำโดย ทีมงำน FATCA ของอุตสำหกรรม บลจ.) 

(Prepared by FATCA working team of Thai 

Asset Management Industry) 
 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน             

Form for Declaration of Status as U.S.  or 

Non-U.S. Person 

 

ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกาา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรอืไม่  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

Kawin Tiraborisue
บลน.ฟินโนมีนา
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ไมใช่/No  

3 

 

ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (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 ค าถามเพ่ิมเติม / Additional Questions  
(โปรดขา้มค าถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมรกินัตามขอ้ 1 – 3 และไดก้รอกแบบฟอรม์ W-9  แลว้) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้ 
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
(1) ส าเนาบตัรประชาชนส าหรบัคนไทย(หนงัสอืเดนิทางส าหรบัคนตา่งชาตทิีแ่สดงวา่ไมใ่ช่คนอเมรกินั)  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) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการเสยีสญัชาตอิเมรกินั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทีต่อบ”ใช”่  ในขอ้ ❹ ขา้งสา่งนี้  
A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 

 
❺ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยนืยนัและการเปลีย่นแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์น้ี หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ ผูร้บัมสีทิธใิช้
ดุลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บั ไดท้ราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอร์มน้ีไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
ผูร้บัมกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ทา่นตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีผู่ร้บัก าหนด 
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. ทา่นรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทีท่่านไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ เกี่ยวกบัสถานะของท่าน ผูร้บัมสีทิธใิช้ดุลย
พนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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. 

 
ส่วนท่ี 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 
 
 

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บัในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี้ 
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บรษิัทในกลุ่มของผูร้บั (ในการปฏิบตัติาม FATCA หรอืกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทัง้ในประเทศ และ/หรอื 
ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูคา้ ทีอ่ยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะ
ตามหลกัเกณฑ์เรื่อง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมูลคา่คงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงนิ 

  
   4     \ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว  

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 

  

6 
ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 7 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 8 

 

ท่านมีท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรฐัอเมริกา ส าหรบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่านผู้รบัใช่หรือไม่  

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 
 
 ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน /หรือมีอยู่กบัผู้รบั

หรือไม่ 

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 ? 
 
ท่านมีค าสัง่ท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน/ หรือมีอยู่กบัผู้รบั ไปยงับญัชี ในสหรฐัอเมริกา 
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.? 
 ท่านมีการมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้
กบั/ผา่น/หรือมีอยู่กบัผู้รบัใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No      ท่ีเปิดไว้กบั/ผา่น[TMBAM Note 6] หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจทางการเงินของ LHFG 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? 
 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
Kawin Tiraborisue
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ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บัผูร้บั และ/หรอืเปิดบญัชผีา่นผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/
ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุม่ของผูร้บั หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
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. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่นทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผา่นผูร้บั รวมถงึเงนิไดท้ีท่า่นไดร้บัจากบญัชดีงักลา่วในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ 
IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่งๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 
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.  หากท่านไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่ผูร้บั หรอืไมใ่หค้ ายนิยอมใหผู้ร้บัด าเนินการอื่นใดรวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูและการหกั ณ ทีจ่า่ย ตามทีร่ะบุในหนังสอืฉบบันี้   ผูร้บัมสีทิธใิช้ดุลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามที่
ผูร้บัเหน็สมควร 
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. 

 
ส่วนท่ี 4 
Part 4 

การอนุญาตให้บคุคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 เพือ่ความสะดวกของทา่น (ลกูคา้/ผูข้อใชบ้รกิาร) และเป็นการลดภาระความซ ้าซอ้นของทา่นในการน าสง่เอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิตา่งๆ ทีเ่ป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี่ผูร้บั

เป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณีทีท่่านเปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผา่นผูร้บั  โดยหนังสอืฉบบันี้ ท่านรบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคลดงัตอ่ไปนี้ทัง้หมด
(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีท่า่นท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผา่นผูร้บั 
2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้,  และ 3. สมาชกิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทั
ในเครอื ของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูล ค ายนืยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูล  หรอืหกั ณ ที่จ่าย ตาม
เอกสารฉบบันี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมอืนหนี่งว่า ท่านไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย   และให้
บุคคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและตา่งประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าสง่ / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของทา่นระหวา่งกนัได ้ไมว่า่จะอยูใ่นรปูส าเนาหรอืเอกสารฉบบั
จรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัทา่นทุกประการ  

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.  

 
 

 
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธท์าง
การเงนิ/ทางธรุกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั  
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. 

 
ลายมือช่ือผูข้อเปิดบญัชี ………………………………………………………………. วนัท่ี 
Signature of Applicant  (....................................................) Date 
  

 
ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผูร้บัเอกสาร ………………………………………………………………… วนัท่ี 
Signature of Officer  (....................................................) Date 
who receives the document  

Kawin Tiraborisue

Kawin Tiraborisue
X



คำเตือน 
คำเตือนนี้เป็นการเตือนในเร่ืองท่ีมีความสำคัญมากและมีไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ 
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัทฯ”) ผ่านตัวแทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (“ตัวแทน”) 

1. ห้ามลูกค้าส่งมอบเงินหรือเช็คให้กับตัวแทนฯในการจา่ยค่าซื้อหน่วยลงทุน เพราะตัวแทนฯ ไม่มีอำนาจ
รับเงินหรือเช็คเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและไม่มีหน้าท่ีนำเงินค่าขายหน่วยลงทุนมาส่งมอบให้ลูกค้า 

2. การจ่ายเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจะต้องทำผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าท่ีใช้รับจา่ยเงิน 
(บัญชี ATS) เท่านั้น หรือใช้ใบนำฝากพิเศษ (Bill Payment) ท่ีมีบริการเปิดไว้กับธนาคารท่ีตกลงกันไว้
เท่านั้น 

3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเอกสารส่วนตัวอื่นๆ ให้ลูกค้าเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและจะต้องขีด
คร่อมว่า “เพื่อเปิดบัญชีกับกลุ่มฟินโนมีนาและ บลจ. ต่าง ๆ เท่าน้ัน” หรือข้อความทำนองเดียวกัน 

4. หากมีกรณีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารท่ีใช้รับจ่ายเงิน (บัญชี ATS) เปลี่ยนท่ีอยู่หรือข้อมูลสำคัญ
อื่นใด ลูกค้าต้องแจ้งด้วยตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม
ในอนาคต โดยตรงกับบริษัทฯ ท่ีฝ่ายศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลนักลงทุน โทร 02-026-5100 โดย 
4.1 กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารท่ีใช้รบัจ่ายเงิน (บญัชี ATS) ให้นำหนังสือคำขอแก้ไข
ข้อมูลพร้อมแนบสำเนาหนา้สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการเปลี่ยน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ลง
นามรับรองเอกสารถูกต้อง ลายเซ็นตรงตามท่ีให้ไว้กับทางบริษัทฯ ตอนเปิดบัญชี 
4.2 กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนท่ีอยู่หรือข้อมูลสำคัญอื่นใด ให้นำหนังสือคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมลงนาม
เอกสารตามลายเซ็นท่ีให้กับทางบริษัทฯ ตอนเปิดบัญชี 

5. การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนสามารถทำได้โดยวิธีหนึ่งวิธีใด 
5.1 สั่งทางโทรศัพท์สายตรงของบริษัทฯ โทร 02-026-5100 ซึ่งทางบริษัทมีการเก็บบันทึกข้อมูลใน

ระบบ โดยมีระยะเวลาจัดเก็บรักษาข้อมูล 3 ปี 
5.2 ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าต้องเก็บรหัสผ่าน (password) 

ไว้เป็นความลับ และต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน 
5.3 ลูกค้ากรอกข้อความและลงนามในใบคำสั่งซื้อขายตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทกำหนด ส่งมาท่ี

สำนักงานของบริษัทฯ 
6. ตัวแทนฯ ไม่สามารถเป็นผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการสั่งซื้อขาย จา่ยหรือรับเงินค่าซื้อหรือค่าขาย

หน่วยลงทุน และตัวแทนฯ ไม่มีอำนาจรับคำสั่งซื้อขายเว้นแต่จะเป็นการรับใบคำสั่งซื้อขายท่ีลูกค้าลง
นามแล้วเพื่อจัดส่งมาท่ีสำนักงานของบริษัทฯ 

7. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลใน
หนังสือชีช้วนและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสนิใจลงทุน นอกจากนี้ ลูกค้าควรอ่านและทำความเข้าใจ
ข้อกำหนดและเง่ือนไขในคำขอเปิดบัญชีและบันทึกข้อตกลงท่ีทำไว้กับบริษัทฯ โดยตลอด 

8. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยึดถือปฏิบัติตามคำเตือน เช่น ส่งมอบเงินหรือเช็คให้กับตัวแทนฯไปท้ังๆ ท่ีคำเตือนนี้
ห้ามไว้ หากลูกค้าได้รับความเสียหาย ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทฯ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ลงนามในเอกสารฉบับนี้ตาม แบบฟอร์มเปิดบัญชี แบบประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน แบบสอบถามความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 

(แบบฟอร์ม FATCA) เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และเป็นปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตาม

ช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ทันที และในกรณีที่ภายหลังบริษัทมีการส่งหนังสือเพื่อแจ้งยืนยัน หรือ ปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้าพเจ้าให้ไว้ 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. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ของข้าพเจ้าที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงในคำเตือน ข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทใน

การดำเนินการดังกล่าว 

 

  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของข้าพเจ้าเกีย่วกับศาสนา หมู่โลหิต และ/หรอื ขอ้มูลความพกิาร ซึ่ง
ปรากฎอยู่ในสำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชนในขั้นตอนกระบวนการแสดง ระบุ ยนืยนัและพิสจูนต์ัวตนต่อบริษัทฯ 
 * หากท่านไม่ยินยอมบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการในการเปิดบัญชีได้ เนื่องจากต้องใช้สำเนาหรือรูปถ่ายของบัตรประชาชนในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนต่อบริษัทฯ 

 

ลายมือช่ือ 
ผู้ขอเปิดบัญช ี

 

x 
             (                                                                                       ) 

วันท่ี 
_________/_________/_________ 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

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

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

Ref. Code 
สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีผ่านผู้ดูแลอิสระ กรุณาระบุข้อมูลผู้ดูแล 
 
รหัส________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ (ระบุ) ____________________) 
___________________________________________________________ 

Operation : Maker_______________________________   Checker_______________________________   Approver_______________________________ 



13/12/2022 

หนงัสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝาก 
   
                                                                            วันท ี......../......../...........         
 
เรยีน ผูจั้ดการธนาคาร 
 
        กรงุเทพ    กรงุศรอียธุยา   กสกิรไทย   ไทยพาณิชย ์ สาขา ................................................ 
            (BBL)           (BAY)                 (KBANK)        (SCB) 

       ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อนืๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................................................................. 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   ชอืบัญช ี................................................................ 

บัญชเีลขท ี                                                                                                    เจา้ของบัญชเีงนิฝากประเภท   ออมทรัพย ์  กระแสรายวัน       

                                                                                                   

บา้นเลขท ี............... หมู่ท ี................. หมู่บา้น ................................ ซอย ....................………. ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด .................................................
รหัสไปรษณีย ์.................………..... โทรศัพท ์ ...............................…………...  

 มคีวามประสงคใ์หธ้นาคารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากดังกลา่วของขา้พเจา้ และนําสง่เงนิดังกล่าวโอนเขา้บัญชเีงนิฝากของบรษัิท
หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุฟินโนมนีา จํากัด (ต่อไปเรยีกวา่ "บรษัิท") และ/หรอื บัญชอีนืใดซงึบรษัิทจะเปลยีนแปลงหรอื
กําหนดเพมิเตมิในอนาคต เพอืชําระหนีใด ๆ รวมถงึบรรดาภาระผูกพันตา่ง ๆ และ/หรอืเพอืเป็นหลักประกันหรอืเป็นการวางเงนิ ตาม
จํานวนเงนิทปีรากฏในใบแจง้ใหห้ักบัญชเีงนิฝาก หรอืระบบสอืสารขอ้มลูคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์(ELECTRONIC DATA) 
หรอืคําสงัทธีนาคารไดร้ับจากบรษัิท และ/หรอื ตัวแทนของบรษัิท และ/หรอื บุคคลอนืใดทไีดร้ับแตง่ตังหรือมอบหมายจากบรษัิทให ้
กระทําการแทน และ/หรอื ในนามบรษัิท 

 ในการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้เพอืชําระหนี และ/หรอืภาระผูกพันตา่ง ๆ และ/หรอืเพอืเป็นหลักประกันหรอืเป็นการ
วางเงนิ ใหแ้กบ่รษัิทดังกล่าวขา้งตน้ หากปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงนิทบีรษัิท แจง้แกธ่นาคารนันไมถู่กตอ้งหรอืผดิพลาดใด ๆ และ
ธนาคารไดทํ้าการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ไมถ่กูตอ้งตามจํานวนเงนิทบีรษัิทแจง้แกธ่นาคารแลว้ ขา้พเจา้ตกลงทจีะเรยีกรอ้ง
เงนิจํานวนดังกลา่วคนืจากบรษัิทโดยตรง ทังนีขา้พเจา้ขอสละสทิธใินการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรอืคนืเงนิที
ธนาคารไดห้ักและโอนเขา้บัญชเีงนิฝากของบรษัิท และ/หรอืเงนิคา่บรกิารและ/หรอืค่าธรรมเนียม และ/หรอืคา่ใชจ้่ายอืน ๆ ทหีักชําระ
ใหแ้กธ่นาคาร (ถา้ม)ี และขา้พเจา้ยอมรับวา่ธนาคารจะหักเงนิจากบัญชขีองขา้พเจา้ไดต้่อเมอืเงนิในบัญชมีเีพยีงพอในการหักบัญชใีน
ขณะนันเทา่นัน และในการหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่ว ขา้พเจา้ไมป่ระสงคใ์หธ้นาคารแจง้การหักบัญชแีต่อยา่งใด เนืองจากขา้พเจา้สามารถ
ทราบรายการหักบัญชดีังกล่าวนันไดจ้ากสมุดคู่ฝากหรอื Statement ของธนาคารหรอืจากใบชําระราคา/ใบเสร็จรับเงนิของบรษัิท 

 ในกรณีทเีอกสารหลักฐานเลขทบัีญชเีงนิฝากทกีลา่วมาแลว้ ไดเ้ปลยีนแปลงไปไมว่า่โดยเหตุใดก็ตามขา้พเจา้ตกลงให ้หนังสอื
ขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากฉบับนีคงมผีลใชบ้ังคับตอ่ไป สําหรับบัญชเีงนิฝากหมายเลขทไีดเ้ปลยีนแปลงนันดว้ยทุกประการ 

 การหักบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ ใหม้ผีลบังคับทันทนัีบแตวั่นทําหนังสอืนีและใหค้งมผีลบังคับตอ่ไปจนกวา่จะไดเ้พกิถอนโดย
ทําเป็นลายลักษณ์อักษรแจง้ใหธ้นาคารและบรษัิท ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน 
                                                              ขอแสดงความนับถอื 
 
         
     ลงชอื .................................................................... ลูกคา้ผูใ้หค้วามยนิยอม (ตามทใีหไ้วกั้บธนาคาร) 
              
              (                                                                ) 
                                                             ลายมอืชอืเจา้ของบัญช ี
 

เจา้หนา้ทบีรษิทั เจา้หนา้ทธีนาคาร 

 
บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุฟินโนมนีา จํากัด 

รับรองวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นลกูคา้ของบรษัิท 
 

 
ลงชอื ..............................................เจา้หนา้ทผีูต้รวจสอบ 

 
ตรวจสอบถกูตอ้ง 

 
 

 
ลงชอื ..............................................ผูร้ับมอบอํานาจสาขา 

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

             
 
PON Company Code  

1 0 5 1 
 
Corporate iCash Company code                                                                                                     

F I N N O    
 

          



        

สญญ ช้บรก รก รลงทน 

สญัญานีทาขนึ ณ บรษิทัหลกัทรพัย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทุน ฟิน นมนีา จากดั ระหว่าง ขา้พเจ้า ซงึต่อ ปนีจะเรยีกว่า “ลูกคา้” ฝ่ายหนึง กบั บรษิัท

หลกัทรพัย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทุน ฟิน นมนีา จากดั ซงึต่อ ปนีจะเรยีกว่า “บรษิทั” อกีฝ่ายหนึง 

ดยทลูีกคา้มคีวามประสงค์ทจีะเปิดบญัชลีงทุนกบับรษิทัเพอื ช้บรกิารการลงทุนประเภทต่าง  คู่สญัญาทงัสองฝ่ายจงึ ด้ตกลงกันดงัต่อ ปนี 

ข้   ค นย ม 

1.1 นสญัญานี 

คานิยาม หมายถงึ 

สานักงานก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการกากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื คณะกรรมการกากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุน 

ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ ทย  

ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์ 
บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ ทย) จากดั และ/หรอื บรษิทั ดจิทิลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จากดั และ/

หรือ บุคคลที ด้รบัอนุญาต ห้ประกอบการเปนศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ 

สานักหกับญัช ี บรษิทั สานักหกับญัช ี(ประเทศ ทย) จากดั และ/หรอื บุคคลที ด้รบัอนุญาต หป้ระกอบการเปนสานักหกับัญชี

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
สมาคมทเีกยีวขอ้ง

กบัธุรกจิ 
สมาคมทเีกยีวเนืองกับธุรกิจหลักทรพัย์ที ด้รบัอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานจัดการลงทุน สานักงา

นก.ล.ต. ซงึมวีตัถุประสงค์เพอืส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลักทรพัย์ทเีกยีวกับการจดัการลงทุนและ ด้รบัความ

เหนชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพอืดาเนินการ ด  
บรษิทัจดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์ที ด้รบั บอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภทการจดัการกองทุนรวม 

หลกัทรพัย์ หลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ทรพัย์สนิของลูกคา้ ทรพัย์สินของลูกค้าตามประกาศของ สานักงานก.ล.ต. ว่าด้วยการดูแลรกัษาทรพัย์สินของลูกค้าของบริษทั

หลกัทรพัย์ 

กฎระเบยีบที

เกยีวขอ้ง 

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื กฏหมายอนื ด และ หห้มายความรวมถึงระเบียบ 

ข้อบังคบั ประกาศหรือคาสงัทอีอก ดย สานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรพัย์ หรือศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ 

หรอืสานักหกับญัช ีหรอืบรษิทั และ/หรอื หน่วยงานผูม้อีานาจอนื ด 

วนัทาการ วนัทบีริษัท หรือตลาดหลักทรพัย์ หรือศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ หรือสานักหกับัญชี เปิดทาการตามปกติ  ซงึ

ม่ ช่วนัเสาร์ วนัอาทติย์ หรอืวนัทสีานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ หเ้ปนวนัหยุดทาการของบรษิทั แล้วแต่กรณี 
เหตุสุดวสิยั เหตุ ด  อันจะเกิดขึนกดี หรือจะ ห้ผลเปนพบิตัิกด ีซงึเปนเหตุที ม่อาจป้องกัน ด้แมท้งับุคคลผู้ต้องประสบ

หรือ กล้จะต้องประสบเหตุนัน จะ ด้จัดการระมดัระวงัตามสมควรซงึพงึคาดหมาย ด้จากบุคคล นฐานะและ

ภาวะเช่นนัน และ ห้รวมถึงเหตุการณ์ ด  อันเกินแก่การควบคุมของคู่ส ัญญาฝ่าย ดฝ่ายหนึง รวมถึงภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด กฎหมาย คาสงั กฎ ระเบียบ การกระทาหรือข้อจากดัทกีาหนด

ดยหน่วยงานหรือองค์กรของรฐับาล ทงัฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร รวมทงัคาสงัหรือคาพิพากษาของศาล 

หรอืเหตุการณ์ ด  ม่ว่าคล้ายคลงึกบัทกีล่าวมาหรอื ม่กตาม แต่มคีวามรา้ยแรงเท่าเทยีมกันและเกินแก่การ

ควบคุมของคู่สญัญาฝ่ายดงักล่าว ทงันี หากว่าเหตุและสถานการณ์ดงักล่าวส่งผล ห้คู่สญัญาฝ่ายนัน  ปฏบิตัิ

หน้าทล่ีาช้าหรือ ม่สามารถปฏิบัติหน้าที ด  ภาย ต้บังคบัสญัญานี แม้ว่าคู่สญัญาดังกล่าวจะ ด้ ช้ความ

พยายามทงัปวงเพอืปฏบิตัหิน้าทขีองตนแล้วกตาม 
 ลูกคา้ หมายความรวมถงึ บุคคลทลูีกคา้มอบหมาย ดยชดัแจ้งหรอื ดยปรยิาย หม้อีานาจกระทาการ ด  ตามสญัญา

นีแทน 

หน้าที่ 14/36

Kawin Tiraborisue



        

คานิยาม หมายถงึ 

ช่องทางการ

หบ้รกิาร 
เวบ ซต์ แอพพลเิคชนั และช่องทางบรกิารอนื เช่น เวบเพจต่าง  การตดิต่อผ่าน Messaging Apps หรอืช่อง

ทางการ หบ้รกิารอนื ดทเีปนของบรษิทั และ/หรอื บรษิทั นกลุ่มฟิน นมนีา 
กลุ่มฟิน นมนีา บรษิทัหลกัทรพัย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทุน ฟิน นมนีา จากดั,บรษิทั ฟิน นมนีา จากดั และบรษิทั บฟิีนน์ 

จากดั 
เอกสารสมคัร ช้

บรกิาร 
เอกสารสมคัร ช้บรกิารการลงทุน และเอกสารประกอบอนื  ทเีกยีวขอ้ง รวมถงึแบบประเมินความเหมาะสม

นการลงทุน (Suitability Test) เอกสารทาความรูจ้กัลูกคา้ (KYC) ทลูีกคา้ ด้ลงชอื รวมถงึเอกสารเปิดบัญชีที

ลูกคา้ ด้ลงนาม 
ผู้ หบ้รกิารระบบ 

CDD Gateway  
บรษ้ิท เนตเบย์ จากดั (มหาชน) หรอืบรษิทัอนื ดซงึบรษิทัอาจเปลยีนแปลง นอนาคต ซงึ หบ้รกิาร Customer 

Due Diligence Gateway เพอืรองรบัการตรวจสอบและกลนักรองข้อมูลลูกคา้กบัข้อมูลบญัชรีายชอืเฝ้าระวงั 

(Watchlist)  
 

1.2 เวน้แต่จะนิยาม วเ้ปนอย่างอนื นสญัญานี หน้าคาที ด้นิยาม ว้ นกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้งมา ช้บงัคบัตามสญัญานี 

1.3 การอ้างองิ ด  ถงึ พระราชบญัญตั ิกฎหมาย ด  ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรอืคาสงัตามสญัญานี หห้มายความรวมถงึการอ้างองิถงึการแก้ ข

เพมิเตมิ หรอืทมีกีารประกาศ ชแ้ละมผีล ช้บงัคบัอยู่ นขณะนัน  ด้วย 

ข้   ข้ ตกลง กยวกบก ร ช้บรก รก รลงทน 

ลูกคา้ตกลงขอเปิดบญัชลีงทุนกบับรษิทัเพอื ช้บรกิารการลงทุนประเภทต่าง  ดงันี 

2.1 บริการลงทุน นหน่วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบ ม่เปิดเผยชอืผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบเปิดเผยชอืผู้ถือหน่วย

ลงทุน (Segregated Account)) 

2.2 บรกิารการลงทุนประเภทอนื ดตามทบีรษิัทจะกาหนดต่อ ป ซงึบรษิทัมสีทิธปิระกาศกาหนด นเครอืข่ายอินเทอร์เนตบนเวบ ซต์ทเีกยีวขอ้ง และ/หรือ 

จัดส่ง ห้แก่ลูกคา้ ดยตรงทางจดหมายอเิลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอนื ดตามทบีริษัทเหนสมควร ทงันี บริษัทมีสิทธเิปลยีนแปลง ด้ ดย

บรษิทั ม่จาเปนต้องแจ้ง หท้ราบล่วงหน้า 

ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า การทาสญัญานีจะมผีลเปนการเปิดบญัชลีงทุนกบับรษิทัเพอื ช้บรกิารการลงทุนทุกประเภทตามขอ้ .  ถงึ .2 ขา้งต้น ดยจะเรยีก

รวมกนัว่า “บรกิารการลงทุน” และลูกคา้จะ ช้บรกิารการลงทุนแต่ละประเภทดงักล่าว ด้ กต่อเมอืบรษิทัอนุมตัิ ห้ลูกคา้ ช้บรกิารการลงทุนประเภทนัน  ซงึ

บรษิทัมสีทิธทิจีะกาหนดเงอืน ขและวธิปีฏบิตัิ นการเรมิ ช้บรกิารการลงทุน นครงัแรกของลูกคา้ สาหรบัการ ช้บรกิารการลงทุนแต่ละประเภท ด้ตามทบีริษัท

เหนสมควร ทงันี บรษิทัมสีทิธแิละ ช้ดุลพินิจ นการปฏเิสธ หรอื ม่อนุมตักิารขอ ช้บริการการลงทุนของลูกค้าทงัหมดหรือบางประเภท ด้ หากบรษิทัเหนว่า

ลูกคา้ ม่มคีวามเหมาะสม นการทาธุรกรรม และ/หรอื การ ช้บรกิารการลงทุนอาจจะขดัหรอืแยง้ต่อกฎหมาย และ/หรอื กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง และ/หรอื เมอื

บรษิทัเหนสมควร ดยลูกคา้ ม่มสีทิธเิรยีกรอ้ง หบ้รษิทัรบัผดิชอบความเสยีหาย ด  ทงัสนิ 

ทงันี กรณีทลูีกคา้มกีารเปิดบัญชเีพอื ช้บรกิาร และ/หรอื ผลติภณัฑ์ ด  ของบรษิทัทมีลีกัษณะตามข้อ .  ถงึขอ้ .2 ขา้งต้น อยู่แล้วก่อนวนัททีาสัญญานี 

และบรษิทัอนุมตัิ ห้ลูกคา้ ช้บรกิารการลงทุนประเภทนัน  ตามสญัญานี ด้แล้ว ลูกคา้ตกลง หส้ญัญานีมีผล ช้บังคบัแทนสญัญา และ/หรอื  บนัทกึขอ้ตกลง 

และ/หรอื ขอ้กาหนดและเงอืน ข และ/หรอื ขอ้ตกลง ด  ทเีกยีวขอ้งกบัการเปิดบญัชเีพอื ช้บรกิาร และ/หรอื ผลติภณัฑ์ ด  ของบรษิทัดงักล่าว ม่ว่าจะทา

นรูปแบบ ดกตาม (“สญัญาทมีอียู่ก่อนหน้า”) และ หถ้อืว่าการ ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานี เปนการ ช้บรกิาร และ/หรอื ผลติภณัฑ์ ดงักล่าว ดยต่อเนือง

จากสญัญาทมีอียู่ก่อนหน้า 

ข้   ก รท ค สงข งลกค้ ล ก รบรก รกรณทว ปท งช่ งท ง ลกทร นกส์ 
3.1 การทาคาสงัของลูกคา้กรณีปกตทิวั ป 

ลูกคา้จะต้องตดิต่อด้วยตนเองกบัพนักงานเจ้าหน้าทผูี้ ด้รบัมอบหมายของบรษิทัพรอ้มกบัทาคาสงัตามแบบและวธิกีารทบีรษิทักาหนด 
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อย่าง รกตาม ลูกคา้อาจตดิต่อผ่านทางเครอืงมอืสอืสารอนื เช่น ทรศพัท์ ปรษณีย์หรอืวธิีการอนื  ตามทจีะระบุต่อ ปก ด้ แต่ทงันีจะต้องติดต่อกับ

พนักงานเจ้าหน้าทผูี้ ด้รบัมอบหมายของบรษิทั และคาสงัดงักล่าวจะถอืว่าเปนคาสงั ดยชอบของลูกคา้ เมอืพนักงาน ด้บนัทกึคาสงันัน วแ้ล้ว 

นกรณีทบีริษัท ด้รบัคาสงัซอืขาย และ/หรือ คาสงัอนื ดภาย นเวลาตามท ี สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือ ศูนย์ รบัฝาก

หลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทักาหนด แต่คาสงัดงักล่าว ม่สาเรจภาย นวนัทบีริษทั ด้รบัคาสงัซอืขาย และ/หรือ คาสงัอนื ดนัน 

หถ้อืว่าคาสงัดังกล่าวเปนอันยกเลกิ และ นกรณีทบีริษทั ด้รบัคาสงัซอืขาย และ/หรอื คาสงัอนื ดหลงัจากพ้นเวลาตามท ี สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ 

ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทักาหนดแล้ว หถ้อืว่าคาสงัดงักล่าวมีผล ช้บงัคบั นวันทา

การถัด ป เว้นแต่ลูกค้าจะยกเลิกคาสงัดังกล่าวตามแบบและวิธีการทบีริษัท กาหนดก่อนเวลาทเีกดิรายการตามคาสงัดังกล่าว นอกจากนี ลูกค้าอาจ

ติดต่อทางระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต หรือช่องทางการ ห้บริการ หรือระบบอนื  ตามทจีะระบุต่อ ป ดย ม่ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าทผูี้ ด้รบั

มอบหมายของบริษัทก ด้ เมอืลูกค้า ด้รบัความเหนชอบจากบริษัท ดยลูกค้า ต้องปฏิบตัิตามข้อกาหนดและเงอืน ขทบีริษัทกาหนด และลูกค้าตกลง

ผูกพนัผลของคาสงัดงักล่าวเสมอืนว่าลูกคา้ ด้ทาคาสงันันด้วยตนเอง 

3.2 การบรกิารช่องทางอเิลกทรอนิกส์ การทาคาสงัของลูกคา้ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต หรอืทางอเิลกทรอนิกส์ หรอืทางเครอืงมอืสอืสารอนื 

กรณีทลูีกค้าขอ ช้บริการการลงทุนตามสญัญานี และ/หรือ บริการอนื ดของบริษัท ผ่านช่องทางการ ห้บริการของบริษัทผ่านทางระบบเครือข่าย

อนิเทอร์เนตหรอืทางอิเลกทรอนิกส์ ลูกคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏบิัติตามขอ้กาหนดและเงอืน ข นการ ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานี และ/หรือ 

บรกิารอนื ด ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต ดงันี 

3.2.1 การเขา้ถงึและ ช้ช่องทางการ หบ้รกิาร ลูกคา้ ด้ลงทะเบยีนเปิดบัญชีผู้ ช้งานกบับริษทัเรยีบรอ้ยแล้ว ดยลูกคา้เปนผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง 

ดยการกรอก บสมคัรขอเปิดบญัชผูี้ ช้งานและตงัรหสัผ่าน ดย นการเปิดบญัชผูี้ ช้งานดงักล่าว ลูกคา้ตกลงยอมรบัขอ้กาหนดและเงอืน ขที

เกยีวขอ้งของช่องทางการ หบ้รกิาร 

3.2.2 ภาย ต้ขอ้กาหนดและเงอืน ขนีรวมถึงขอ้กาหนดทเีกยีวขอ้งกบัช่องทางการ หบ้รกิาร และเวน้แต่บรษิทัจะยินยอมหรือกาหนดเปนอย่างอนื 

ลูกค้ารบัทราบและตกลงว่า การแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คาสงั ข้อความ หรือคาบอกกล่าวทงัปวงของ ลูกค้า (“การทาธุรกรรมของลูกค้า”) 

จะต้องส่งผ่านช่องทางการ หบ้รกิารของบริษทั ดยเมอืมสี่งการทาธุรกรรมของลูกคา้จากข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) ของลูกคา้หรอืจาก

อเีมลของลูกคา้ทลูีกคา้ ห้ วก้บับรษิทั ลูกคา้ตกลงและยอมรบั ห้บรษิทัถอืว่าลูกคา้เปนผูก้ระทาการดงักล่าวนันเอง การดาเนินการทาธุรกรรม

ของลูกคา้ ผ่านระบบอเิลกทรอนิกส์ เปนการกระทาแบบ ม่มเีงอืน ขและ ม่สามารถเพกิถอน ด้ทันททีีลูกคา้สอืสารการทาธุรกรรมของลูกค้า

ส่งถึงบริษัท และลูกค้าตกลงผูกพนัรบัผิดชอบ นผลและความเสียหายทเีกดิขึนจากการกระทา ทเีกยีวกับหรือเนืองจากการทาธุรกรรมของ

ลูกคา้ดงักล่าวทงัหมด 

อย่าง รกตาม นบางกรณีทลูีกคา้อาจแจ้งบรษิทัเพอืขอยกเลกิหรอืแก้ ขการทาธุรกรรมของลูกคา้ ลูกคา้ยอมรบัว่าบรษิทัจะ ช้ความพยายาม

ตามสมควรทจีะดาเนินการยกเลิกหรือแก้ ขการทาธุรกรรมของลูกค้าตามคาขอของลูกค้าแต่บริษัท ม่มหีน้าทผูีกพนัทจีะต้องดาเนินการ

ยกเลกิหรอืแก้ ขตามคาขอดงักล่าว 
3.2.3 ลูกคา้ยอมรบัว่าการดาเนินการทาธุรกรรมของลูกคา้ ดยผ่านระบบอเิลกทรอนิกส์ของลูกคา้ ม่ว่าด้วยวธิกีาร ด  ซงึรวมถงึแต่ ม่จากดัเพียง

การรบั ยนืยนัขอ้มูลหรอืเอกสารทเีกยีวขอ้งรวมถงึการลงลายมอืชอือเิลกทรอนิกส์ เปนวธิกีารทน่ีาเชอืถอืและ ช้บงัคบั ด้ระหว่างลูกคา้ บรษิทั 

และผูเ้กยีวขอ้ง 

3.2.4 ลูกคา้ยนิยอมทจีะรบัขอ้มูล คาบอกกล่าว การเปิดเผยขอ้มูล และการตดิต่อสอืสารอนื  รวมถงึแต่ ม่จากดัแต่เพยีง บยนืยนัรายการ รายงาน

ต่าง  ทบีรษิทัมหีน้าทหีรอืตกลงจะส่ง ห้ลูกคา้ตามสญัญานี (รวมเรยีกว่า “การตดิต่อสอืสารของบริษทั”) ทขีอ้กาหนดและเงอืน ขนี อ้างถงึ

จากบรษิทัผ่านช่องทางการ หบ้รกิาร และ/หรอื ดยทางอเีมล ตามแต่ทบีรษิทัจะเหนสมควร ลูกคา้ตกลงว่าการสอืสารของบรษิทัทงัหลาย ที

บรษิทัแจ้ง หลู้กคา้ทราบ ดยช่องทางดงักล่าว ถอืเปนการปฏบิตัติามขอ้กาหนดทางกฎหมายเกยีวกบัการลงทุนหรอืสญัญาทกีาหนด ห้ต้อง

ทาการติดต่อสอืสารนันอย่างเปนลายลักษณ์อักษรแล้ว ทงันี ลูกค้าเข้า จและยอมรบัว่าบริษัท ม่สามารถ ห้บริการแก่ลูกค้าราย ดซงึ ม่

สามารถยนิยอมรบัการสอืสารของบรษิทั ดยช่องทางดงักล่าว ด้ 

3.2.5 ลูกคา้จะต้องทาธุรกรรม ดย ช้ขอ้มูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ/หรอื รหสัผ่าน (Password)  และ/หรอื รหสัผ่านสาหรบัทารายการ (PIN) 

เฉพาะของลูกคา้ ตามหลกัเกณฑ์ เงอืน ขและวธิกีารทบีรษิทักาหนดเท่านัน ทงันี ลูกคา้สามารถเปลยีนแปลงรหสัผ่าน (Password) เมอื ดก
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ด้ตามทเีหนสมควร แต่ลูกคา้จะต้องเปลยีนแปลงรหสัผ่าน (Password) ทุกระยะเวลาตามทบีรษิทักาหนดและ ห้ถอืว่ารหสัผ่าน (Password) 

หม่มผีล ช้บงัคบัแทนรหสัผ่าน (Password) เดมิทนัท ี

3.2.6 ขอ้มูลบญัชผูี้ ช้งาน (Account) และ/หรอื รหสัผ่านสาหรบัทารายการ (PIN) และ/หรอื รหสัผ่าน (Password) ด  บนช่องทางการ หบ้ริการ

ของบรษิทั ลูกคา้เปนผูร้บัผดิชอบ นการเกบรกัษารหสัผ่าน (Password) หเ้ปนความลบัและปลอดภยัแต่เพยีงผูเ้ดยีว รวมทงัดาเนินการ ด  

เพอืป้องกันมิ หผู้้อนืล่วงรู้ชุดรหสัเข้า ช้งาน (Login Credentials) ดังกล่าว หรือสามารถเข้าถึงบญัชผูี้ ช้งาน ดย ช้ชุดรหสัเข้า ช้งานของ

ลูกคา้ ด้ ลูกคา้จะต้องเกบรกัษาชอืขอ้มูลบญัชผูี้ ช้งาน (Account)  วเ้ปนความลบัเฉพาะตวั และ ม่แจ้ง หผู้้ ดทราบเปนอนัขาด ลูกคา้เขา้ จ

และยอมรบัว่าตนเองเปนผู้รบัผิดชอบ นการ ช้ช่องทางการ ห้บริการทงัหมด ซงึรวม ปถึงกรณีการ ช้งานที ม่ ด้รบัอนุญาต ภาย ต้ ข้อมูล

บัญชีผู้ ช้งาน (Account) และรหสัผ่าน (Password) ของลูกค้า นการ ช้ช่องทางการ ห้บริการนี หากข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ

รหสัผ่าน (Password) ของลูกคา้สูญหาย ถูกข มย ถูกทาลาย หรอืลูกคา้เชอืว่ามกีารเขา้ ช้บญัชขีองลูกคา้จากบุคคลทสีามที ม่ ด้รบัอนุญาต 

ลูกค้าต้องแจ้ง ห้บริษัททราบ ดยทันที และทาการเปลยีนรหสัผ่าน ดยเรวทสีุด หากข้อมูลบัญชีผู้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหสัผ่าน 

(Password)  และ/หรือ รหสัผ่านสาหรบัทารายการ (PIN) สูญหาย และ/หรือ ถูกทาลาย และ/หรือ ลูกค้าจาข้อมูลบัญชผูี้ ช้งาน (Account) 

และ/หรอื รหสัผ่าน (Password) และ/หรอื รหสัผ่านสาหรบัทารายการ (PIN) ม่ ด้ ลูกคา้จะต้องแจ้ง หบ้รษิทั ระงบัการ ช้ขอ้มูลบญัชผูี้ ช้งาน 

(Account) และ/หรือ รหสัผ่าน (Password)  และ/หรือ รหสัผ่านสาหรบัทารายการ (PIN) นันเปนลายลักษณ์อักษร ดยทันที และหากเกิด

ความเสยีหาย ด  ก่อนเวลาทบีรษิทั ระงบัการ ช้ขอ้มูลบญัชผูี้ ช้งาน (Account) และ/หรอื รหสัผ่าน (Password)  และ/หรอื รหสัผ่านสาหรบั

ทารายการ (PIN) ลูกคา้ต้องรบัผดิชอบ นความเสยีหายดงักล่าว เวน้แต่ความเสยีหายดงักล่าวเกดิจากความผดิของบรษิทั 

3.2.7 ลูกคา้ตกลงยอมรบัว่า หากมกีรณีทบีุคคล ด ด้ ช้ชุดรหสัเขา้ ช้งาน ของลูกคา้เขา้มาทารายการ ด  นช่องทางการ หบ้รกิารแล้ว ลูกคา้ตก

ลงผูกพนัรบัผดิชอบ นผลและความเสียหาย ทเีกดิขนึจากคาสงัดงักล่าวทงัหมด เสมอืนหนึงว่าผู้ ช้บรกิาร ด้เปนผู้กระทาการดงักล่าวนันเอง 

และลูกคา้ตกลงว่า บรษิทั ม่ต้องรบัผดิ ด  นความเสยีหายทเีกดิขนึ 

จากการกระทาข้างต้น เว้นแต่ความเสยีหายดังกล่าวจะเกดิขึนจากการกระทากลฉ้อฉล หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษทั ทงันี 

หากมกีรณีทลูีกคา้ทราบว่ามบีุคคลอนื ช้ชุดรหสัเขา้ ช้งานของลูกคา้ นการ ช้ช่องทางการ หบ้รกิาร ลูกคา้ตกลงจะแจ้ง หบ้รษิัททราบทันที 

ลูกคา้ตกลง หบ้รษิทั ดาเนินการ ด  เพอืป้องกนัความเสยีหายทอีาจจะเกิดขนึ หรอืระงบัความเสยีหายทเีกดิขนึ รวมถงึระงบัการ หบ้ริการ

บญัชผูี้ ช้งานชวัคราว 
ลูกคา้ยอมรบัว่าบรษิทัสามารถ ช้ดุลพนิิจ นการพจิารณาประเภท ลกัษณะ การตงัค่า และเงอืน ขอนื  ทบีรษิทัเหนสมควรเกยีวกบัอุปกรณ์

สอืสารทลูีกคา้ ช้เพอืเข้าถึงการ หบ้รกิารบนช่องทางการ ห้บริการ ลูกค้าตกลงทจีะ ม่ ช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ หรือวตัถุ ดทีลูกคา้ทราบหรอื

ควรจะ ด้ทราบว่ามมีลัแวร์ (Malware) หรอืองค์ประกอบอนัตรายต่อระบบการ หบ้รกิารของบรษิทัหรอืต่อช่องทางการ หบ้รกิาร และลูกคา้ตก

ลงจะ ช้บรกิารบนช่องทางการ หบ้รกิาร ดยปฏบิตัติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งและเปน ปตาม มาตรฐานการปฏบิตัทิเีหมาะสมและเปนทยีอมรบั

ดยสากลทวั ป นการ ช้อินเทอร์เนตและระบบการเชอืม ยงเครือข่ายต่าง  บริษัทอาจเลิกหรือระงบัวิธีการเข้าถึง ด  ด้ ซงึ นกรณี

ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งลูกค้าทราบ หรือกาหนดการ ช้วิธีการเข้าถึงสาหรบัธุรกรรมลักษณะ ด   และอาจกาหนดเงอืน ขเพิมเติมหรือ

เปลยีนแปลง หรอื ช้ขนัตอนการรกัษาความปลอดภยัแบบ หม่ตามทบีรษิทัจะ ด้แจ้ง หลู้กคา้ทราบทนัที 

3.2.8 คาสงัซอืขาย และ/หรอื คาสงัอนื ด สาหรบั ช้บรกิารการลงทุนบนช่องทางการ หบ้รกิารตามสญัญานี และ/หรอื บรกิารอนื ด ผ่านทางระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เนต หาก ด้กระทา ดย ช้ข้อมูลบญัชผูี้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหสัผ่าน (Password)  และ/หรือ รหสัผ่านสาหรบัทา

รายการ (PIN) หถ้อืว่าการกระทาดงักล่าวมผีลผูกพนัลูกคา้ และลูกคา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบการกระทาดงักล่าว ดยถือเสมอืนว่าลูกค้าเปน

ผู้กระทาการนันด้วยตนเอง ม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะเกดิขึน ดยทุจริต และ/หรือ ดยบุคคลภายนอกหรือ ม่กตาม เว้นแต่เปนการทุจรติ

หรอืความผดิของบรษิทัเอง 

3.2.9 นกรณีทมีีการ ช้ชอื นการ ช้ข้อมูลบญัชผูี้ ช้งาน (Account) และ/หรือ รหสัผ่าน (Password)  และ/หรือ รหสัผ่านสาหรบัทารายการ (PIN) 

ผดิเกนิกว่าจานวนครงัทบีรษิทั มสีทิธยิกเลกิหรอืระงบัการทาคาสงัซอืขาย และ/หรอื คาสงัอนื ดด้วยวธิดีงักล่าว และ/หรอื การ ช้บรกิารอนื ด

ดงักล่าว ด้ทนัท ีทงันี บรษิทั ม่ต้องรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี และ/หรอื ความเสยีหาย ด  อนัเนืองมาจากการ ช้สทิธยิกเลกิหรอืระงบัการ

ทาคาสงัซอืขาย และ/หรอื คาสงัอนื ดด้วยวธิดีงักล่าว และ/หรอื การ ช้บรกิารอนื ดดงักล่าวขา้งต้น 

3.2.10 ลูกคา้ขอ หค้ารบัรองและยนืยนัดงันี 
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3.2.10.1 ลูกคา้มคีวามรูแ้ละความเขา้ จเกยีวกบัหลกัเกณฑ์ เงอืน ขและวธิกีาร นการ ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานี และ/หรอื บรกิารอนื

ด ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนตตามท ีสานักงานก.ล.ต. และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/

หรือ สานักหกับญัช ีและ/หรือ บริษัทกาหนด รวมทงัความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการ ช้บริการการลงทุนตามสญัญานี และ/หรอื 

บรกิารอนื ด ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนตตามสญัญานี ม่ว่าจะเปนความเสยีงทเีกดิจากการสูญหายของขอ้มูลระหว่างการ

สอืสาร หรอืส่งผ่านขอ้มูล หรอืการส่งหรอืรบัขอ้มูลเปน ปอย่างล่าช้า หรอื ม่อาจรบัหรอืส่งขอ้มูล ด้ หรอืถูกลกัลอบนาขอ้มูล ป ช้

หรอืกรณีอนื ดกตาม ตลอดจนลูกคา้ตกลงปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ เงอืน ขและวธิกีาร นการ ช้บริการการลงทุนตามสญัญานี และ/

หรอื บรกิารอนื ด ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนตดงักล่าว ดยเคร่งครดั 

3.2.10.2 ลูกคา้จะต้อง ม่ ช้ชุดคาสงัอนื นอกเหนือจากชุดคาสงัคอมพวิเตอร์ของบรษิทัซงึเชอืมต่อกบัอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของลูกคา้ที ช้ น

การทาธุรกรรมตามสัญญาฉบับนีและลูกค้ามีหน้าทีป้องกัน ม่ ห้บุคคลอนื ดเชอืมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซงึทา ห้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคาสงัการทาธุรกรรมเข้ามา นระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ด้

ดยตรง และบรษิทั ม่ต้องรบัผดิชอบ นความเสยีหายทอีาจเกดิขนึจากการกระทาดงักล่าว ม่ว่ากรณี ด   

3.2.10.3 ลูกค้ายอมรบัว่าบริษัทสามารถ ช้ดุลพินิจ นการพิจารณาประเภท ลักษณะ การตงัค่า และเงอืน ขอนื  ทบีริษัทเหนสมควร

เกยีวกบัอุปกรณ์สอืสารทลูีกคา้ ช้เพอืเขา้ถงึการ หบ้รกิาร บนช่องทางการ หบ้รกิาร 

3.2.10.4 ลูกค้าตกลงทจีะ ม่ ช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ หรือวตัถุ ดทลูีกคา้ทราบหรือควรจะ ด้ทราบว่ามมีลัแวร์ (Malware) หรือองค์ประกอบ

อนัตรายต่อระบบ ต่อการ หบ้รกิารของบรษิทัหรอืช่องทางการ หบ้รกิาร และลูกคา้ตกลงจะ ช้บรกิารบนช่องทางการ หบ้รกิาร ดย

ปฏบิตัติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งและเปน ปตามมาตรฐานการปฏบิตัแิละ ช้งานทเีหมาะสมและเปนทยีอมรบั ดยสากลทวั ป นการ

ช้อนิเทอร์เนตและระบบการเชอืม ยงเครอืข่ายต่าง  

3.2.10.5 บรษิทัอาจเลกิหรอืระงบัวธิกีารเขา้ถงึ ด  ซงึ นกรณีดงักล่าว บรษิทัจะแจ้งลูกคา้ทราบ หรอืกาหนดการ ช้วธิีการเขา้ถึงสาหรบั

ธุรกรรมลกัษณะ ด  และอาจกาหนดเงอืน ขเพมิเตมิ หรอื เปลยีนแปลงหรอื ช้ขนัตอนการรกัษาความปลอดภยัแบบ หม่ตามที

บรษิทัจะ ด้แจ้ง หลู้กคา้ทราบและครงัคราว 

3.2.10.6 บริษัทอาจกาหนดข้อกาหนดเฉพาะ (Specifications) ขนัตาของอุปกรณ์ทีจาเปน สาหรับการ ช้และการเข้าถึงช่องทางการ

ห้บริการเพอื ช้บริการทางช่องทางอเิลกทรอนิกส์ ด้เปนครงัคราว แต่บริษัท ม่มีหน้าท ีต้องสนับสนุนอุปกรณ์ทุกรุ่นบริษัท ม่

รบัผดิชอบต่อการทลูีกคา้ ม่สามารถเขา้ถงึช่องทาง หบ้รกิาร ด้อนัเนืองจากความ ม่เพยีงพอของอุปกรณ์ของลูกคา้ 

3.2.10.7 ลูกคา้เขา้ จและตกลงว่า 

ก. ลูกคา้อาจถูกลงชอืออก (Signed out) จากช่องทางการ หบ้รกิารภายหลงัจาก ม่มคีวามเคลอืน หวหรอืภายหลงัจากทมีีการ

ลงชอืเขา้ ช้เปนระยะเวลาหนึงแล้ว 
 ข.  บรษิทัอาจหยุด หรอืเปลยีนแปลงลกัษณะ รูปแบบ และ/หรอื เนือหา ด  ของบรกิารทางช่องทางอเิลกทรอนิกส์ ดยจะมกีาร

แจ้งเตอืนทจีาเปน ปยงัลูกคา้บนช่องทางการ หบ้รกิาร 
 ค.  ลกัษณะของบรกิารอนิเทอร์เนตและ ทรคมนาคม การสอืสารหรอืขอ้มูลทแีสดงต่อลูกคา้ ดยทางออน ลน์หรอือเิลกทรอนิกส์

อาจถูกขดัขวาง จู่ จมหรอือาจมคีวามบกพร่อง ม่ถูกต้อง ม่สมบูรณ์ ม่เปนปัจจุบนั หรอืมคีวามล้มเหลวหรอืล่าช้า นการส่ง  
ง.  บรษิทัอาจส่งวธิกีารเขา้ถงึทอีอก หม่ หแ้ก่ลูกคา้ หากจาเปน 

 จ. ลูกคา้ต้องรบัผดิชอบ นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของลูกคา้ปราศจากมลัแวร์ (Malware) และ ม่ทา หเ้กดิการแทรกแซงหรือ

การรบกวนบรกิารทางช่องทางอเิลกทรอนิกส์ 
 ฉ. ลูกคา้ต้องรบัภาระค่า ช้จ่ายทงัหมดของการสอืสารทางอนิเทอร์เนตและอิเลกทรอนิกส์ ตลอดจนค่า ช้จ่ายอนื ดทเีกดิขนึจาก

การ ช้บรกิารทางช่องทางอเิลกทรอนิกส์ 
3.2.10.8 ลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียด นคาสงัซอืขาย และ/หรือ คาสงัอนื ด ตามแบบและวิธีการท ี สานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด

หลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทักาหนด ดยลูกคา้ตกลงผูกพนัผลของคา

สงัซอืขาย และ/หรือ คาสงัอนื ดทแีสดง ว้ นระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต และลูกค้าจะตรวจสอบผลของคาสงัซอืขาย และ/หรอื 
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คาสงัอนื ดทางระบบเครอืข่ายอินเทอร์เนตตามแบบและวธิีการท ี สานักงานก.ล.ต. และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทักาหนด 

นกรณีทบีรษิทั ด้รบัคาสงัซอืขาย และ/หรอื คาสงัอนื ดผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนตภาย นเวลาตามท ี สานักงาน ก.ล.ต. 

และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทักาหนด แต่คาสงัดงักล่าว

ม่สาเรจภาย นวนัทบีริษทั ด้รบัคาสงัซอืขาย และ/หรอื คาสงัอนื ดนัน หถ้อืว่าคาสงัดงักล่าวเปนอันยกเลกิ และ นกรณีทบีริษัท 

ด้รบัคาสงัซอืขาย และ/หรือ คาสงัอนื ดหลังจากพน้เวลาตามท ีสานักงานก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือ ศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทักาหนดแล้ว หถ้อืว่าคาสงัดงักล่าวมผีล ช้บงัคบั นวนัทาการถดั ป เวน้

แต่ลูกคา้จะยกเลกิคาสงัดงักล่าวตามแบบและวธิกีารทบีรษิทั กาหนดก่อนเวลาทเีกดิรายการตามคาสงัดงักล่าว 

ทงันี บรษิทั มสีทิธทิจีะ หบ้รกิารการลงทุนตามสญัญานี และ/หรอื บรกิารอนื ด ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต นคราว ด  

หรอื ม่ก ด้ ตามทบีรษิทัจะพจิารณาเหนสมควร 

นการส่งคาสงัผ่านระบบอินเทอร์เนต ลูกคา้สามารถทราบผลของคาสงัทสี่งผ่านระบบอนิเทอร์เนต ด้จากเครอืงคอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ของลูกคา้หรือวธิีการอนื ดตามทบีริษัทเหนสมควร บริษัท ม่ต้องยืนยนัการรบัคาสงัหรือแจ้งผลต่อลูกคา้

ทาง ทรศพัท์ นอกจากนีลูกคา้สามารถตรวจสอบขอ้มูล นบญัชซีอืขายหน่วยลงทุนของลูกคา้ผ่านระบบอนิเทอร์เนต ด้ตามทบีริษัท

จัดทา ว้บนเวบ ซต์และแอพพลิเคชนัของบริษัทจากเครอืงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ของลูกค้า ทงันี ลูกค้าตกลง

ผูกพนัตามคาสงัรวมทงัการกระทา ด  ด้วยวธิกีารผ่านระบบอนิเทอร์เนต และผลของคาสงัหรอืการกระทาดงักล่าวทเีกดิขนึ 

3.2.10.9 นกรณีทบีริษัทจัดส่งรหสัผ่าน (Password) และ/หรือ บรรดาเอกสาร และ/หรือ ข้อมูล ด  ห้แก่ลูกค้าตามทอียู่ และ/หรือ 

จดหมายอเิลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรอื อนิเทอร์เนต และ/หรอื ตามวธิกีารอนื ดทบีรษิทัเหนสมควร ซงึลูกคา้แจ้ง วก้บับริษัท

แล้ว หถ้อืว่าลูกคา้ ด้รบัรหสัผ่าน (Password) และ/หรอื ด้รบัและทราบขอ้ความ นเอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลดงักล่าว ดยบรษิัท

ม่จาเปนต้องจัดส่งทาง ปรษณีย์ อีกแต่ประการ ด และ นกรณีทลูีกคา้เปลยีนแปลงทีอยู่ และ/หรือ จดหมายอเิลกทรอนิกส์ (E-

mail) และ/หรอื อนิเทอร์เนต ตามทลูีกคา้ ด้แจ้ง วก้บับรษิทัตามวรรคก่อน ลูกคา้จะต้องแจ้ง หบ้รษิทั ทราบตามแบบและวธิกีารที

บรษิทักาหนด 

3.2.10.10 นกรณีทรีะบบคอมพิวเตอร์หรือเครอืงคอมพวิเตอร์ของตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือ ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ และ/หรือ สานักหกั

บัญชี และ/หรือ บริษัท หรือระบบ ฟฟ้าหรือระบบการติดต่อสอืสารขดัข้องหรือเสียหาย ทา ห้ลูกค้า ม่สามารถทาคาสงัซอืขาย 

และ/หรือ คาสงัอนื ดผ่านทางระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต หรือ ม่สามารถ ช้บริการอนื ดตามสญัญานี ด้ ม่ว่าด้วยเหตุ ดกตาม 

ลูกคา้จะ ม่ยกเอาเหตุขดัขอ้งดงักล่าวเปนขอ้ปฏเิสธความรบัผดิหรอืเปนขอ้เรยีกรอ้ง หบ้รษิัทรบัผดิชอบ ด  ทงัสนิ และ นกรณีที

มคีวามเสยีหาย ด  เกดิขนึแก่บรษิทั อนัเนืองมาจากการ ช้บรกิารของลูกคา้ ลูกคา้ต้องรบัผดิชอบ นความเสยีหายดงักล่าว เวน้

แต่ความเสยีหายดงักล่าวเกดิจากความผดิของบรษิทั 

3.2.10.11 ขอ้มูลทบีรษิทั ด้รบัทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนตมคีวามถูกต้องสมบูรณ์และมผีลผูกพนัลูกคา้ทุกประการ 

3.2.10.12 บริษัทอาจกาหนด หลู้กค้าจดัทาและลงนาม นเอกสาร และ/หรือ หลักฐาน ด  เพิมเติมตามเงอืน ขและแบบทบีริษัท กาหนด 

พรอ้มจดัส่งเอกสาร และ/หรอื หลกัฐานดงักล่าว หแ้ก่บรษิทั ภาย นระยะเวลาทบีรษิทักาหนดก ด้  

3.2.10.13 นกรณีทลูีกคา้ประสงค์จะยกเลกิการ ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานี และ/หรอื บรกิารอนื ด ผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต

ตามสญัญานี ลูกคา้จะแจ้ง หบ้รษิทั ทราบล่วงหน้าเปนลายลกัษณ์อกัษร ม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.2.10.14 บริษัทมีสิทธิเปลยีนแปลงข้อกาหนดและเงอืน ขการ ช้บริการการลงทุนตามสญัญานี และ/หรือ บริการอนื ด ผ่านทางระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เนตตามสญัญานีเมอื ดก ด้ ซงึบริษัทมีสิทธิประกาศกาหนด นเครือข่ายอนิเทอร์เนตบนเวบ ซต์ทเีกยีวขอ้ง 

และ/หรือ จัดส่ง ห้แก่ลูกค้า ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอนื ดตามทบีริษัทเหนสมควร ทงันี 

บรษิทัมสีทิธเิปลยีนแปลง ด้ ดย ม่จาเปนต้องแจ้ง หท้ราบล่วงหน้า รวมทงัสทิธริะงบัหรอืยกเลกิการ ช้บรกิารดงักล่าวทงัหมดหรือ

บางส่วนเมอื ดก ด้ 

3.2.11 บรษิทัอาจเชอืมต่อหรอืทางานร่วมกบัเวบ ซต์ แอพพลเิคชนั บรกิาร หรอือุปกรณ์อนื  ของบุคคลทสีาม ที ม่ ด้อยู่ภาย ต้การควบคุมดูแล

ของบรษิทั บรษิทั ม่รบัผดิชอบต่อเนือหาบนเวบ ซต์ต่าง  ภายนอกช่องทางการ หบ้รกิาร หรอืเวบ ซต์อนื ดทเีชอืม ยงมายงัหรอื ปจาก
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ช่องทางการ หบ้รกิาร ลูกคา้เขา้ จและยอมรบัว่าตัวเชอืม ยง (Link) ทปีรากฎอยู่บนช่องทางการ หบ้รกิารนัน ส่ ว้เพอืความสะดวกเท่านัน 

บรษิทั หรอืบรษิทั นกลุ่มหรอืพนัธมติรของบริษทั ม่ ด้รบัรอง (Endorse) เนือหา ผลติภณัฑ์ บรกิาร หรอืผูจ้ดัหาสนิคา้ทอี้างถงึ การทลูีกค้า 

ทาการเชอืม ยง ปยงัหรอืมาจากเพจต่าง  ช่องทางการ หบ้รกิารจะเปนความเสยีงของลูกคา้เอง บรษิทั ม่ม ีความรบัผดิชอบแต่ประการ ด

ทจีะต้องตรวจสอบหรอืประเมินแพลตฟอร์มต่าง  ภายนอกช่องทางการ หบ้ริการ ทเีชอืม ยงมายงัหรอื ปจากช่องทางการ หบ้รกิาร ลูกคา้

ควรพิจารณาข้อตกลงและเงอืน ข รวมทงัน ยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของเพจต่าง   ภายนอกช่องทางการ ห้บริการทงัหมดที

ลูกคา้เขา้เยยีมอย่างถถ้ีวน 

3.2.12 การปฏเิสธการรบัประกนั 

ลูกค้าตกลงว่าการ ช้ช่องทางการ หบ้ริการเปนความเสยีงของลูกค้าแต่เพยีงผู้เดียว ข้อมูลทงัหมด ทมีี นช่องทางการ หบ้ริการดังกล่าว ด้

นาเสนอแบบตามสภาพทเีปนอยู่ ภาย นขอบเขตทกีฎหมายอนุญาต บรษิทั ม่รบัประกนัว่าช่องทางดงักล่าวนีจะปลอด วรสัและการ จรกรรม

ขอ้มูล และ ม่รบัประกนัว่าลูกคา้จะสามารถ ช้ช่องทางการ หบ้รกิารดงักล่าวอย่าง ม่หยุดชะงกัและปราศจากขอ้ผดิพลาด 

3.2.13 นกรณีทลูีกคา้ประสงค์จะ ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานี และ/หรอื บรกิารอนื ดของบรษิทั ผ่านทางอเิลกทรอนิกส์หรอืเครอืงมอืสอืสารอนื

นอกจากทางระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต ลูกคา้ต้อง ด้รบัความเหนชอบจากบรษิัท ดยลูกคา้ต้องปฏบิตัติามขอ้กาหนดและเงอืน ขทบีริษัท

กาหนด และ หน้าความ นขอ้ .  มา ช้บงัคบักบักรณีดงักล่าว ดยอนุ ลม 

3.3 นกรณีทลูีกคา้จะเปลยีนแปลง และ/หรอื ยกเลกิคาสงัที ห้ วแ้ล้ว ลูกคา้จะต้องแจ้งขอเปลยีนแปลง และ/หรอื ยกเลกิคาสงั ก่อนทคีาสงันันจะสาเรจ ดย

จะต้อง ด้รบัความยนิยอมจากบรษิทัด้วย ทงันี การยกเลกิหรอืเปลยีนแปลงดงักล่าว ม่มผีลกระทบ ปถงึการ ด  ทบีรษิทั ด้กระทา ปก่อนทีการยกเลิก

หรอืเปลยีนแปลงดงักล่าวจะมผีลสมบูรณ์ 

3.4 ลูกค้าตกลงผูกพนั นการซอืขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามทตีลาดหลักทรพัย์ และ/หรือ ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ และ/หรือ สานักหกับัญชี และ/หรอื 

บรษิทัจดั หม้ขีนึ ตามระเบยีบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บริษทั และลูกคา้

ตกลงผูกพนัผลการซอืขาย และ/หรอื ผลของคาสงัทบีรษิทัจะแจ้ง หลู้กค้าทราบ นเอกสารยนืยนัผลการทารายการ ทงันี บรษิทัมสีทิธกิาหนด หลู้กคา้ลง

นามรบัทราบและยืนยนัผลการซอืขาย และ/หรอื ผลของคาสงัดงักล่าวตามแบบและวธิีการทบีริษทักาหนด และ หถ้อืว่าหลกัฐานการซอืขาย และ/หรือ 

การทารายการของบรษิทัเปนการถูกต้อง ม่ว่าลูกคา้จะลงนามรบัทราบและยนืยนัผลการซอืขาย และ/หรอื การทารายการดงักล่าวหรอื ม่กตาม 

3.5 นกรณีทลูีกค้าเหนว่ามีข้อผิดพลาดหรือ ม่ถูกต้อง นคาสงัซอืขาย ลูกค้าจะต้องทาการ ต้แย้งคาสงัซอืขายที ด้มีการยืนยนัคาสงันั น  มายงับริษทั 

ภาย นวนัและเวลาทมีกีารซอืขาย มเิช่นนันแล้ว หถ้อืว่าลูกคา้ ด้ยอมรบัคาสงัซอืขายนัน  ว่าเปนการซอืขายทถูีกต้องแท้จรงิและมผีลสมบูรณ์ 

3.6 ลูกค้าตกลงว่า บริษัท ม่จาต้องรบัคาสงัของลูกคา้เสมอ ป หากบริษัทเหนสมควร และบริษัท ม่ผูกพนัทจีะต้องทารายการ ห้ ด้ครบถ้วนตามจา นวนที

ลูกคา้มคีาสงั ดยบรษิทั ม่ต้องรบัผดิชอบ นความเสยีหาย ด  ทเีกดิขนึแก่ลูกคา้ อนัเนืองมาจากการทบีรษิทั ม่สามารถทาการซอืขายตามคาสงั ห้แก่

ลูกคา้ ม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน 

3.7 ลูกคา้ยอมรบัว่าการซอืขายหลกัทรพัย์ และ/หรอื คาสงัอนื ดตามสญัญานี ม่ว่าครงั ดรายการ ดเปนการตดัสนิ จของลูกคา้เองทงัสนิ 

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

นการทาธุรกรรมของลูกคา้ รวมถึง แต่ ม่จากดัเพยีง การชาระเงิน ค่าซอื หรือ รบัเงินค่าขายคืน หรือรบัเงินผลประ ยชน์ที ด้จากการลงทุนตามสญัญานี 

ลูกคา้ตกลง หบ้รษิทัดาเนินการหกัเงนิค่าซอืจาก หรอื จ่ายเงนิค่าขายรวมถงึเงนิผลประ ยชน์ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลูกคา้ ที ด้แจ้ง วก้บับรษิทั

ตามหนังสอืขอ หห้กับญัชเีงนิฝาก (“บญัชเีงนิฝาก ATS”) ซงึ หถ้อืว่าเปนส่วนหนึงของสญัญานี 

ดย นการทีลูกค้า ช้บริการ อนเงินหรือหกัเงนิด้วยระบบอัต นมตัิ ประเภท ATS และ/หรือ ประเภทอนื ด  (“การหกับัญชีเงินฝากอัต นมตัิ”) ลูกค้าตกลง

ยนิยอมดงันี 

4.1  ลูกคา้ตกลงยนิยอมชาระค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่า ช้จ่าย ด  ทเีกยีวกบัการหกับญัชีเงินฝากอัต นมตั ิ ตามอตัราและวิธีการที

ธนาคารพาณิชย์ที หบ้รกิารดงักล่าว (“ธนาคารพาณิชย์”) กาหนด เวน้แต่บรษิทัจะกาหนดเปนอย่างอนื 
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4.2  ลูกคา้ตกลงยินยอมทาหนังสอืขอ หห้กับัญชีเงินฝาก และ/หรอืแบบฟอร์ม และ/หรอืวธิกีารอนื ดตามทธีนาคารพาณิชย์กาหนด (รวมเรยีกว่า “หนังสือ

ขอ ห้หกับัญชี”) เพอื ช้บริการหกับญัชเีงินฝากอัต นมตัิดงักล่าว สาหรบัการ ช้บริการการลงทุนทุกประเภทตามสญัญานี รวมทงัตกลงยินยอมปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ เงอืน ขและวธิกีารทธีนาคารพาณิชย์ และ/หรอื บรษิทักาหนดทุกประการ 

4.3 ลูกคา้รบัรองว่า ลูกคา้เปนเจ้าของบญัชเีงนิฝากที ด้ทาหนังสอืขอ หห้กับญัชเีพอืการหกับญัชเีงนิฝากอตั นมตัอิย่างแท้จรงิ 

4.4  เมอืธนาคารพาณิชย์ ด้หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื นาเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากตามทลูีกคา้กาหนด วส้าหรบัการหกับญัชเีงินฝากอัต นมตั ิ หถ้อืว่า

ลูกคา้ ด้ชาระ และ/หรอื ด้รบัชาระเงนิค่าซอืขายหลกัทรพัย์แล้ว ดยบรษิทั ม่จาเปนต้องออกเอกสารหลกัฐาน ด  หแ้ก่ลูกคา้อกี 

4.5  นกรณีทบีรษิทั อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากตามทลูีกคา้กาหนด วส้าหรบัการหกับญัชีเงินฝากอตั นมตัิเกินกว่าจานวนทบีรษิัทต้องชาระ หแ้ก่ลูกคา้ และ/

หรอื กรณีทลูีกคา้จะต้องคนืเงนิจานวน ด  หแ้ก่บรษิทั ลูกคา้ตกลงยนิยอมคนืเงนิดงักล่าว หแ้ก่บรษิทั ดยยนิยอม หธ้นาคารพาณิชย์หกัเงนิจากบญัชี

เงนิฝากดงักล่าวขา้งต้น ด้ทนัท ี

4.6  เนืองจากการหกับญัชเีงนิฝากอัต นมตั ิ เปน ปตามความประสงค์ของลูกคา้ และเปนการดาเนินการผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ ลูกคา้จงึตกลงและ

รบัทราบว่า บรษิทั ม่ต้องรบัผดิ นความเสยีหาย ด  ทเีกดิขนึจากการทลูีกคา้ระบุรายละเอยีดเกยีวกบัการหกับญัชเีงินฝากอตั นมตัิผดิพลาด และ/หรอื 

จากความผดิพลาดของธนาคารพาณิชย์ และ/หรอื จากเหตุ ด  ที ม่ ช่ความผดิของบรษิทั 

4.7 บรษิทัมสีทิธริะงบั และ/หรอื บอกเลกิการชาระ และ/หรอื รบัชาระเงนิผ่านการหกับญัชเีงนิฝากอตั นมตัเิมอื ดก ด้ตามทบีรษิทัเหนสมควร 

4.8  นกรณีทลูีกค้าประสงค์จะเปลยีนแปลงบญัชีเงินฝากสาหรบัการหกับญัชีเงนิฝากอัต นมตั ิลูกค้าจะต้องดาเนินการตามทบีริษัทและธนาคารพาณิชย์

กาหนด ดย หถ้อืว่าสญัญานีเปนหลักฐานการแสดงเจตนาของลูกคา้ทขีอ หบ้ริษทัหกัเงนิจากบัญชเีงนิฝากดงักล่าวของลูกคา้ ด้  และ นกรณีทเีอกสาร

หลักฐานเลขทบีญัชีเงนิฝาก ATS ทกีล่าวมาแล้ว ด้เปลยีนแปลง ป ม่ว่า ดยเหตุ ดกตาม ลูกค้าตกลง ห้หนังสอืขอ ห้หกับญัชเีงินฝากที ด้ทาขนึกบั

บรษิทั ยงัคงมผีล ช้บงัคบัต่อ ป สาหรบับญัชเีงนิฝาก ATS หมายเลขที ด้เปลยีนแปลงนันด้วยทุกประการ 

4.9  นกรณีทลูีกค้าประสงค์จะบอกเลิกการหกับัญชีเงินฝากอัต นมตัิ ลูกค้าจะต้องบอกกล่าว ห้บริษัทและธนาคารพาณิชย์ทราบเปนลายลักษณ์อักษร

ล่วงหน้า ม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัเลกิ ช้บรกิาร และ/หรอื ตามระยะเวลาอนื ดตามทกีาหนด ว้ นหนังสอืยนิยอม หห้กับญัชี  

ลูกคา้ทราบดว่ีาลูกคา้จะต้องเปนผูบ้อกกล่าว ปยงัธนาคารพาณิชย์ด้วยตนเอง และบรษิทั ม่ ด้มหีน้าที นการแจ้ง หธ้นาคารพาณิชย์ทราบการบอกกล่าว

เพอืบอกเลกิหกับญัชเีงนิฝากอตั นมตัแิต่อย่าง ด 

ข้   ก ร กบรกษ ทรพยส์นข งลกค้  

5.1 เพอื หส้อดคล้องตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เรอืงการดูแลรกัษาทรพัย์สนิของลูกคา้ของบรษิทัหลกัทรพัย์ ลูกคา้ ด้รบัทราบและเขา้ จถงึวธิปีฏบิตัขิอง

ลูกคา้ นการฝากหรอืถอนทรพัย์สินกบัหรอืจากบริษทัและวธิกีารของบรษิัท นการดูแลรกัษาทรพัย์สินของลูกคา้ รวมถงึค่าธรรมเนียม นการ หบ้ ริการ

ดงักล่าวแล้ว ทงันีลูกคา้ตกลงยินยอม หบ้ริษทัทาการเปลยีนแปลง แก้ ข เพมิเตมิวธิปีฏิบตัริวมถงึค่าธรรมเนียม นการ หบ้รกิารดงักล่าว ด้ ดยบรษิัท

จะแจ้ง หลู้กคา้ทราบ นภายหลงั 

อนึง ลูกคา้เขา้ จและรบัทราบถงึเรอืงเงนิของลูกคา้ทนีามาวาง วก้บับริษทัว่าบริษทัเปนบรษิทัหลกัทรพัย์ซงึเปนสถาบนัการเงนิที ม่ ด้รบัความคุม้ครอง

จากกองทุนเพอืการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ และลูกคา้ทราบและเขา้ จเปนอย่างดแีล้วว่า เงนิของลูกคา้ นส่วนทเีกบ วก้บับรษิทัจะ ม่ ด้รบั

ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แต่ นกรณีทบีริษัทนาเงินของลูกค้า ปฝาก ว้กับธนาคาร เงินของลูกค้าจะ ด้รบัควา ม

คุม้ครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ภาย ต้หลกัเกณฑ์และเงอืน ข นการ หค้วามคุม้ครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุม้ครองเงิน

ฝาก (หากม)ี 

5.2 ลูกค้าตกลงมอบหมาย ห้บริษัททาหน้าทดีูแลเกบรกัษาทรพัย์สนิของลูกค้าทลูีกค้าส่งมอบ หแ้ก่บริษทั และ/หรือ ทบีริษัท ด้รบัมาหรือมี ว้เพอืหรอื น

นามของลูกคา้ และ/หรอื ทบีรษิทั ด้ซอื วต้ามคาสงัของลูกคา้ และ/หรอื ทบีรษิทั ด้ซอื วเ้พอืประ ยชน์ของลูกคา้ตามสญัญานี รวมทงัสทิธปิระ ยชน์ ด 

 ทเีกดิขนึเนืองจากทรพัย์สนิของลูกคา้ดงักล่าว เพอืประ ยชน์ นด้านการเกบรกัษา และ/หรอื เพอืการซอืขาย และ/หรอื เพอืประ ยชน์อนื ด ทงันี กรณี

ททีรพัย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนืองมาจากการละเลยการปฏิบตัิหน้าทขีองบริษัท บริษัทจะรบัผิดชอบ นทรพัย์สินของลูกค้าอ ย่างเตม

จานวน นกรณีทคีวามเสยีหายเกดิจากการประมาทหรือละเลยการปฏบิตัิหน้าทขีองบริษัทอย่างชัดแจ้ง ซงึหากเปนกรณีทคีวามเสียหายมิ ด้เกดิจาก

การประมาทหรอืละเลยการปฏบิตัหิน้าทขีองบรษิทัแต่เพยีงฝ่ายเดยีว บรษิทัจะรบัผดิชอบตามสดัส่วนขอ้เทจจรงิตามกฎหมายเท่านัน 
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5.3  บรษิทัจะแยกทรพัย์สนิของลูกคา้ออกจากทรพัย์สนิของบรษิทั และดูแลรกัษาทรพัย์สนิของลูกคา้ตามหลกัเกณฑ์และเงอืน ขทสีานักงานก.ล.ต. ประกาศ

กาหนด เพอืประ ยชน์และเพอืความปลอดภยัของทรพัย์สนิของลูกคา้ 

5.4  บรษิทันาเงนิของลูกคา้ ปลงทุนหาผลประ ยชน์เพอืลูกคา้ ภาย ต้หลกัเกณฑ์ เงอืน ขและวธิกีารท ีสานักงานก.ล.ต. ประกาศกาหนด 

5.5  ลูกคา้จะ ด้ค่าตอบแทนสาหรบัเงนิของลูกคา้ทบีรษิทันา ปลงทุนหาผลประ ยชน์เพอืลูกคา้ ตามอตัราและวธิกีารทบีรษิทัประกาศกาหนด ดยอตัราและ

วธิกีารดงักล่าวอาจเปลยีนแปลง ด้ตามทบีรษิทัเหนสมควร ดยบรษิทั ม่ต้องแจ้ง หลู้กคา้ทราบล่วงหน้า และค่าตอบแทนดงักล่าวจะ ม่เกนิกว่า

ผลประ ยชน์ทเีกดิขนึจรงิจากการลงทุน ทงันี ลูกคา้จะชาระค่าธรรมเนียม หแ้ก่บรษิทั นอตัราและวธิกีารตามทบีรษิทักาหนด ดยบรษิทั ม่ต้องแจ้ง ห้

ลูกคา้ทราบล่วงหน้า และบรษิทัมสีทิธหิกัเงนิค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากทรพัย์สนิของลูกคา้ ด้ตามทบีรษิทัเหนสมควร 

5.6  ลูกคา้ ม่มสีทิธนิาทรพัย์สนิของลูกคา้ตามสญัญานี ปก่อภาระ หรอืก่อหลกัประกนั ด  ม่ว่าเพอืประ ยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอนื ด 

5.7  บรษิทั ด้แจ้ง หลู้กคา้ทราบและเขา้ จเปนอย่างดแีล้วเกยีวกบัวธิปีฏบิตัิของลูกคา้ นการฝากหรอืถอนทรพัย์สนิของลูกคา้กบับริษทั วธิกีารของบรษิทั น

การดูแลรกัษา และค่าธรรมเนียม นการดูแลรกัษาทรพัย์สนิของลูกคา้ดงักล่าว 

ข้   ค รบร ง ล คว มยนย มข งลกค้  

6.1  ลูกคา้ตกลง หค้ารบัรองดงันี 

6.1.1 ลูกค้า ด้รบัทราบและตกลงผูกพนัต่อบริษัทตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบทเีกยีวข้องทปีระกาศ ช้อยู่ขณะทาสญัญานี และ/หรือ น

อนาคตเกยีวกับการ ช้บริการการลงทุนตามสญัญานี และ นกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงแก้ ขหรือเพิมเติมกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที

เกยีวข้องดังกล่าว อันมีผลกระทบต่อข้อตกลง ด  ตามสญัญานี และ/หรือ เมอืบริษัทเหนสมควร ลูกค้าตกลงผูกพนัต่อบริษัทตามการ

เปลยีนแปลงแก้ ขเพมิเตมิดงักล่าว ดยทนัท ีซงึบรษิทัมสีทิธปิระกาศกาหนด นเครอืข่ายอินเทอร์เนตบนเวบ ซด์ทเีกยีวขอ้ง และ/หรอื จดัส่ง

หแ้ก่ลูกคา้ ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรอื ด้วยวธิอีนื ดตามทบีรษิัทเหนสมควร ทงันี บรษิทัมสีทิธเิปลยีนแปลง ด้ 

ดยบรษิทั ม่จาเปนต้องแจ้ง หท้ราบล่วงหน้า  

6.1.2 ลายมือชอืของลูกคา้ตามทปีรากฏ นเอกสารสญัญา ช้บริการการลงทุนนี ม่ว่าด้วยวิธีการลงนาม ดกตาม ห้บริษัทถือว่าเปนลายมอืชอืที

แท้จรงิของลูกคา้และ ช้เปนตวัอย่างลายมอืชอืของลูกคา้สาหรบัทาธุรกรรมหรอืคาสงั ด  ทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุน 

6.1.3 ลูกค้าขอรบัรองความถูกต้องและความเปนปัจจุบนัของข้อมูลของลูกค้าตามทีลูกค้า ด้ ห้ ม่ว่า ณ ขณะทาสญัญาหรือทจีะ ด้ ห้ นอนาคต 

และ/หรอื ทปีรากฏอยู่ นเอกสารต่าง  ทปีระกอบการทาสญัญา ช้บรกิารลงทุนนี ทงัทปีรากฏอยู่บนช่องทางการ หบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้มูลที

ลูกคา้ ด้ หห้รือกรอกบนช่องทางการ หบ้ริการของบริษัทและบริษทั ด้ดาเนินการจัดพมิพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมา ซงึถอืว่าเปนส่วนหนึงของ

สญัญา ช้บรกิารการลงทุน 

ลูกคา้ตกลงว่าจะแจ้ง หบ้รษิทัทราบเปนลายลกัษณ์อกัษรผ่านซ่องทางทบีรษิทัจดัการกาหนดทนัท ี นกรณีทขีอ้มูลทขีา้พเจ้า ด้เคย ห้ วม้กีาร

เปลยีนแปลงทมีนัียสาคญั 

ทงันี ลูกค้ารบัทราบและยอมรบัว่า นระหว่างทบีริษทัดาเนินการเปลยีนแปลงข้อมูล หอ้ยู่นัน บริษัทจะยงัคง ช้และส่งขอ้มูลเดิมของลูกคา้

หแ้ก่บุคคลอนื ด รวมถงึแต่ ม่จากดัเพยีง ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ บรษิทัหลกัทรพัย์ต่าง  เปนต้น 

6.1.4 ลูกค้าจะ ม่ทาการหรืองดเว้นกระทาการ ด  อันพึงกระทาเกยีวกับการ ช้บริการการลงทุนตามสญัญานี จนเปนเหตุ ห้บริษัท กรรมการ 

พนักงาน ลูกจ้างของบรษิัทหรอืบุคคลอนื ด ต้องถูกปรบั รบั ทษ รบัผดิ หรอื ด้รบัความเสียหาย นเรอืง ด  ทบีรษิทัและบุคคลดังกล่าวมี

หน้าทต้ีองปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอื กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

6.1.5 ลูกค้าขอรบัรองและยืนยนัว่า ข้อมูลตามทลูีกค้าระบุ ว้ นคาขอเปิดบัญชี และ/หรือ ข้อมูล ด  ตามทลูีกค้าแจ้ง ว้ต่อบริษัทเปนข้อมูลที

ถูกต้องครบถ้วนและเปนความจรงิทุกประการ และ ม่ทา หบุ้คคล ดสาคญัผดิ นสาระสาคญั 

นกรณีทมีีการเปลยีนแปลงข้อมูลของลูกคา้ตามทกีาหนด ว้ นวรรคก่อน ลูกค้ามีหน้าทต้ีองแจ้งข้อมูลทเีปลยีนแปลงดังกล่าว ห้แก่บริษทั

ทราบตามแบบและวธิกีารทบีรษิทักาหนดทนัท ี และบรษิทั ม่ต้องรบัผดิชอบต่อความเสียหาย ด  ของลูกคา้ทเีกดิจากการทลูีกคา้ละเลย ม่

ปฏบิตัติามหน้าทดีงักล่าว 
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6.1.6 ลูกคา้รบัทราบเปนอย่างดแีล้วว่า นการชาระ และ/หรอื ส่งมอบเงนิจานวน ด  หแ้ก่บรษิทัตามสญัญานี ลูกคา้จะต้องชาระ และ/หรอื ส่งมอบ

เงนิดงักล่าว หแ้ก่บรษิทั ดยวธิี อนเงนิด้วยระบบอตั นมตัหิรอืวธิอีนื ดตามแบบและวธิกีารทบีริษทักาหนด ซงึจะต้อง ม่ ช่วธิชีาระ และ/หรอื 

ส่งมอบเงนิสด หก้บัพนักงานเจ้าหน้าทขีองบริษทั ดยเดดขาด และหากปรากฏว่าลูกคา้ ด้ชาระ และ/หรอื ส่งมอบเงนิสด หแ้ก่บริษัท ลูกคา้

ตกลงยอมรบัความเสยีหาย ด  ทอีาจเกดิขนึจากการดาเนินการดงักล่าวลาพงัแต่เพยีงฝ่ายเดยีวเท่านัน 

อนึง นกรณีทลูีกคา้ชาระ และ/หรอื ส่งมอบเงนิดงักล่าว หแ้ก่บรษิัทด้วยเชค ลูกคา้จะต้องสงัจ่ายเปนเชคขีดคร่อมเขา้บัญชตีามทบีริษัทระบุ

เท่านัน และ หถ้อืว่าลูกคา้ส่งมอบเงนิดงักล่าว หแ้ก่บรษิทั นวนัทธีนาคารเรยีกเกบเงนิตามเชคดงักล่าว ด้ 

6.1.7 ลูกคา้ตกลงรบัผดิชอบ นบรรดาความเสยีหาย และ/หรอื ค่า ช้จ่าย ด  ทบีรษิทั ด้รบัอนัเนืองมาจากการทบีรษิทัทาหน้าทตีามสญัญานี หรอื

อันเนืองมาจากการกระทาหรืองดเว้นหรือละเว้นกระทาการของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหาย และ/หรอื 

ค่า ช้จ่าย ด  ทบีรษิทัอาจ ด้รบั อนัเนืองมาจากการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้ง ดยบุคคลอนื หบ้รษิทัต้องรบัผดิเกยีวกบัสญัญานี ซึงมิ ด้เกดิขึน

จากการกระทาผดิของบรษิทัหรอืพนักงานหรอืลูกจ้างของบรษิทั 

6.1.8 บรษิทั ม่ต้องรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี และ/หรอื ความเสยีหายทลูีกคา้ ด้รบั หากความสูญเสยี และ/หรอื ความเสยีหายดงักล่าว มเีหตุจาก

ข้อผิดพลาดเกยีวกับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือ ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ และ/หรือ สานักหกับัญช ีและ/หรือ บริษทั  

และ/หรอื บุคคลอนื ดที ด้รบัมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว และ/หรอื ขอ้ผดิพลาดเกยีวกบัระบบเครอืข่ายการสอืสาร หรอืความล่าช้าอนัเกิด

จากเครือข่ายการสอืสารของบุคคลภายนอก  หรือเครือข่ายการสอืสารของบริษัท อุปกรณ์เครอืง ช้ขดัข้อง กระแส ฟฟ้าขดัข้อง และ/หรอื 

เหตุสุดวสิยั แต่ทงันี เหตุแห่งความเสยีหายดงักล่าว ต้อง ม่ ด้เกดิขึนจากความจง จหรอืความประมาทเลินเล่อของบริษทัหรอืพนักงานหรือ

ลูกจ้างของบรษิทั 

6.1.9 บริษัทมีสิทธิ นการบันทึกบทการสนทนาระหว่างลูกค้ากบัพนักงานเจ้าหน้าทผูี้ที ด้รบัมอบหมายจากบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงอืน ขและ

วธิกีารทบีรษิทักาหนด 

6.1.10 บรษิทัแจ้ง หลู้กคา้ทราบเปนอย่างดแีล้วว่า 

6.1.10.1 บริษัทมีสิทธิทจีะ ม่ทาหน้าทตีามสญัญานี ห้แก่ลูกค้าทกีระทาการอันอาจก่อ ห้เกิดการซอืขายทผีิดปกติหรืออาจทา หเ้กดิ

ความ ม่เปนธรรม นการซอืขายหลกัทรพัย์ หรอืมลีกัษณะทอีาจฝ่าฝืนหรอืหลกีเลียงการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

6.1.10.2 บรษิทัจะปฏบิตัติามจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิตัทิดีขีองผูป้ระกอบธุรกจิ (Good Practices) ตามท ีสานักงานก.ล.ต. และ/

หรอื ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทั และ/หรอื สมาคม และ/หรอื 

หน่วยงานผูม้อีานาจอนื ด กาหนด และบรษิทัจะดาเนินการ หก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนและพนักงานเจ้าหน้าทผูี้

ด้รบัมอบหมายของบรษิทัปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวด้วย 

6.1.11 บรษิทั ด้เตอืน หลู้กคา้ทราบเปนอย่างดแีล้วว่า การทลูีกคา้ หข้อ้มูลทเีปนความจรงิ ถูกต้อง เปนปัจจุบนั และครบถ้วนตามทบีรษิัทรอ้งขอ 

ย่อมมผีลต่อการ หบ้รกิารหรอืการ หค้าแนะนาทลูีกคา้แต่ละรายจะ ด้รบัจากบรษิทั 

6.1.12 ลูกคา้ขอยนืยนัต่อบรษิทัว่า ลูกคา้เปนผู้รบัผลประ ยชน์ทแีท้จรงิสาหรบัการ ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานี 

6.1.13 ลูกคา้ขอยนืยนัต่อบรษิทัว่า ลูกคา้ ม่มบีุคคลอนืเปนบุคคลทมีอีานาจควบคมุการทาธุรกรรม นทอดสุดท้าย 

6.2  ลูกคา้ตกลง หค้วามยนิยอมดงันี 

6.2.1 บรษิทัมสีทิธติรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบัขอ้มูลบญัชรีายชอืเฝ้าระวงั (Watchlist) จากผู้ หบ้รกิารระบบ CDD Gateway รวมทงัยนิยอม หบ้รษิทั

เกบรกัษาขอ้มูลดงักล่าว ว้ ม่ว่าบรษิทัจะตกลงรบัทาหน้าทตีามสญัญานีหรอื ม่กตาม 

6.2.2 บรษิทัมสีทิธเิรยีกเกบค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่า ช้จ่ายอนื ดทเีกยีวขอ้ง นการ หบ้รกิารการลงทุนตามสญัญานี ด้ตาม

อตัรา เงอืน ขและวธิกีารทบีรษิทักาหนด 

6.2.3 ลูกคา้ตกลงและยนิยอมว่าบรษิทัอาจตรวจสอบ และเปิดเผยขอ้มูล ม่ว่าจะเปนทงัหมดหรอืบางส่วนทีลูกคา้ ด้ ห้ ว้ นเอกสารสมคัร หบ้ริการ

แก่หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง และ/หรอื บุคคลอนื ดทสีามารถกระทา ด้ ตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง 

6.2.4 เพอืประ ยชน์ นการป้องกนัและยบัยงัการกระทาอนั ม่เปนธรรม หรอืพฤติกรรมการลงทุนหรอืทาธุรกรรมที ม่เหมาะสม ลูกคา้ตกลง

ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้กาหนดและเงอืน ขดงัต่อ ปนี 
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6.2.4.1 ลูกค้ายินยอมทจีะแจ้งและจดัหาข้อมูลดังนี พร้อมทงัจัดทาคาชแีจงเพอือธบิายรายละเอยีดเกยีวกับข้อมูลดังกล่าว ห้แก่ตลาด

หลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื นายทะเบยีน และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอืสานักงานก.ล.ต. และ/

หรอื บรษิทั เมอืหน่วยงานต่าง  ดงักล่าวหรอืบรษิทัรอ้งขอ หรอืเพอื หเ้ปน ปตามหลกัเกณฑ์ทหีน่วยงานต่าง  ดงักล่าวหรือ

บรษิทักาหนด  

ก) ขอ้มูลทสีามารถระบุความมตีวัตนทแีท้จริงของลูกคา้และผูร้บัประ ยชน์จากการซอืขายหลกัทรพัย์ และ/หรอื การ ช้บรกิาร

การลงทุนตามสญัญานีของลูกคา้ทุกรายทุกทอด 

ข) วตัถุประสงค์ นการซอืขายหลกัทรพัย์ และ/หรอื การ ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานีของลูกคา้ 

ค) ขอ้มูลเกยีวกบัการซอืขายหลกัทรพัย์ และ/หรอื การ ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานีของลูกคา้ 

ง) นกรณีทลูีกค้าเปนผู้ดาเนินการสงัซอืขาย และ/หรือ การ ช้บริการการลงทุนตามสญัญานี เพอืบุคคลอนืหลายรายหรือ

หลายทอดผ่านบัญชีแบบ ม่เปิดเผยชอื (Omnibus Account) ลูกค้ายินยอมทจีะแจ้ง จัดหา และจัดทาคาชแีจงเกยีวกับ

ข้อมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอืนนันทุกรายและทุกทอด ทังนี เฉพาะทีลูกค้ารู้หรือควรรู้เนืองจากการเ ปน

ผูด้าเนินการเช่นนัน 

6.2.4.2 ลูกคา้ยนิยอม หบ้ริษัทงด ห้บริการการลงทุนตามสญัญานีเปนการชวัคราว และ/หรอื บอกเลกิสญัญานี และ/หรอื จากดัการซอื

ขายหลักทรพัย์ และ/หรือ ดาเนินการอนื ดเกยีวกับการซอืขายหลักทรพัย์ ของลูกค้า ด้ แล้วแต่กรณี ทงันีเพอื ห้เปน ปตาม

คาสงัของตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื นายทะเบยีน และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื สานักงา

นก.ล.ต. และ/หรอื บรษิทัเหนสมควรทจีะดาเนินการดงักล่าว นกรณีทปีรากฏขอ้เทจจรงิดงันี 

ก) ลูกค้ามีพฤติกรรมการซอืขายหลักทรพัย์ และ/หรือ การ ช้บริการการลงทุนตามสญัญานีที ม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืน

กฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

ข) ลูกค้า ม่ดาเนินการแจ้ง จัดหาข้อมูล หรือจัดทาคาชแีจงตามข้อ . .4.  หรือ ห้ข้อมูลอันเปนเทจ หรืออาจก่อ ห้เกิด

ความสาคญัผดิ นสาระสาคญั 

ค) ลูกคา้ปกปิดหรอืบดิเบอืนขอ้เทจจรงิ นคาขอเปิดบญัช ีและ/หรอื สญัญานี หรอื ม่ปฏิบตัติามสญัญานี 

6.2.5 นกรณีทลูีกคา้หรอืผูม้อีานาจ นการสงัซอืขายหลกัทรพัย์ และ/หรอื ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานี เปนพนักงานของบรษิทัหลกัทรพัย์อืน 

ลูกคา้ตกลง หบ้ริษทัมสีิทธแิจ้ง หบ้ริษทัหลักทรพัย์อนืนันทราบถงึการทลูีกคา้ทาสญัญานี และ/หรอื สญัญาอนื ดทเีกยีวขอ้ง รวมทงัมสีทิธิ

จดัส่งสาเนารายงานการซอืขายหลกัทรพัย์ และ/หรอื ขอ้มูลอนื ดทเีกยีวขอ้ง ซงึอาจเปนประ ยชน์ต่อการควบคุมดูแลการซอืขายหลกัทรัพย์

ของลูกคา้ หแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย์อนืนัน ด้ 

6.2.6 ลูกค้าทราบหรือตกลงยินยอม หบ้ริษัทมสีทิธทิจีะกระทาการดงัต่อ ปนี ดยมิต้องแจ้ง ห้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการเสนอซอื

ขาย และ/หรอื ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานีของลูกคา้มลีักษณะฝ่าฝืนหรอื ม่เปน ปตามระเบียบขอ้บังคบั ประกาศ หนังสอืเวยีน หรอื

คาสงัของ สานักงานก.ล.ต. และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทั และ/

หรือ หน่วยงานผู้มีอานาจอนื ด หรืออาจก่อ ห้เกิดความเสียหายต่อการทางานของระบบการซอืขาย หรือการดาเนินงานของตลาด

หลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทั และ/หรอื หน่วยงานผูม้อีานาจอนื ด หรอืสภาพการ

ซอืขาย ดยรวม 

6.2.6.1 แจ้งมิ หบ้นัทกึการเสนอซอืขาย และ/หรอื ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานีทมีลีกัษณะดงักล่าวเขา้มา นระบบการซอืขาย 

6.2.6.2 ยกเลกิการเสนอซอืขาย และ/หรอื ช้บรกิารการลงทุนตามสญัญานีของลูกคา้ทมีลีกัษณะดงักล่าว 

6.2.6.3 ระงบัการ หบ้รกิารซอืขาย และ/หรอื หบ้รกิารการลงทุนตามสญัญานีแก่ลูกคา้ 

ข้   ก รม บ น จ 

ลูกคา้ตกลงมอบอานาจ หบ้รษิทัมอีานาจกระทาการ ด  ดงัต่อ ปนีแทนลูกคา้ 
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7.1 กรณีทลูีกค้า ช้บริการการลงทุน นหน่วยลงทุน กรณีบัญชีกองทุนแบบ ม่เปิดเผยชอืผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบ

เปิดเผยชอืผูถ้อืหน่วยลงทุน (Segregated Account) ลูกคา้ตกลงมอบอานาจ หบ้รษิทัมอีานาจดาเนินการต่าง  สาหรบัการ หบ้รกิารการลงทุน นหน่วย

ลงทุน รวมทงัมอีานาจกระทาการ ด  ดงัต่อ ปนีแทนลูกคา้ ด้ด้วย 
7.1.1 ซอืหน่วยลงทุน และ/หรอื ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื สบัเปลยีนหน่วยลงทุน  รวมถงึการจองซอืหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมต่าง  ทอียู่

ภาย ต้การบรหิารจดัการของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนต่าง  

7.1.2 ตดิต่อบรษิทั และ/หรอื ผูดู้แลผลประ ยชน์ของกองทุนรวม และ/หรอื นายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน เพอื ช้สทิธิ นฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.1.3 กระทาการแก้ ขเปลยีนแปลงขอ้มูลส่วนตัวต่าง  ของลูกคา้ และแจ้งขอ้มูลการแก้ ข เปลยีนแปลง ปยงับรษิทั และ/หรอื ผูดู้แลผลประ ยชน์

ของกองทุนรวม และ/หรอื นายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน เพอื ช้สทิธิ นฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.1.4 หกัภาษี ณ ทจี่าย และ/หรอื ออกหลกัฐานการหกัภาษี ณ ทจี่าย และ/หรอื นาส่งภาษีหกั ณ ทจี่าย (สาหรบักรณีบญัชีกองทุนแบบ ม่เปิดเผย

ชอืผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

7.1.5 ลงนาม น บคาสงัซอื และ/หรอื บคาสงัขายคนื และ/หรอื บคาสงัสบัเปลยีนหน่วยลงทุน (รวมถงึ บจองซอืหน่วยลงทุน) และ/หรอื ลงนาม น

เอกสาร ด  และ/หรอื ทาการอนื ดทจีาเปนหรอืสมควร 

7.2 ลูกคา้ตกลง หถ้อืว่า สญัญานีเปนหนังสอืแต่งตงัหรอืมอบอานาจ และบรษิทัตกลงรบัการแต่งตงัและมอบอานาจดังกล่าว ดยลูกคา้ตกลงว่าจะ ม่ยกเลิก

ขอ้ตกลง นสญัญานีหรอืเพกิถอนอานาจทลูีกคา้ ด้ ห้ วแ้ก่บรษิทั ม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน เวน้แต่สญัญานีจะสนิสุดลง 

7.3 บรษิทัมอีานาจกระทาการ ด  ดงัต่อ ปนีแทนลูกคา้ ด้ด้วย 

7.3.1 แต่งตงัและถอดถอนตัวแทนช่วง เพอืทาการ ด  ตามทรีบัมอบอานาจ ดย ห้ตัวแทนช่วงมอีานาจเช่นเดยีวกันกับบริษัทตามที ด้รบัมอบ

อานาจตามสญัญานี 

7.3.2 ทาการ ด  ตามที ด้รบัมอบอานาจ นนามของลูกคา้ทากบับรษิทั นนามของบรษิทัเอง หรอื นฐานะเปนตวัแทนของบุคคลภายนอก ด้ด้วย 

7.3.3 ลงนาม นหนังสอื หรอืเอกสาร และ/หรอื ทาการอนื ดทจีาเปนหรอืสมควร เพอืบรรลุวตัถุประสงค์ที ด้รบัมอบอานาจ วต้ามสญัญานี 

7.4 การทบีรษิทักระทาการ ด  หแ้ก่หรอืแทนลูกคา้ตามสญัญานี ลูกคา้ยอมรบั หม้ผีลเท่ากบัเปนการกระทาของลูกคา้เอง ดยลูกคา้จะ ม่ปฏเิสธความรบั

ผดิ และจะ ม่ ต้แยง้หรอืคดัคา้นแต่ประการ ดทงัสนิ 

7.5 ลูกค้าและบริษัทตกลงถือเอาข้อตกลงฉบบันีเปนหนังสือแต่งตงัหรือมอบอานาจ ดย ม่ต้องทาหนังสือมอบอานาจอกีฉบบัหนึง และบริษัทตกลงรับการ

แต่งตงัและมอบอานาจดงักล่าว 

นกรณีทมีคีวามจาเปนหรอื นกรณีทบีริษทัรอ้งขอ ลูกคา้ตกลง หค้วามร่วมมอืกบับรษิัท นการจดัทาหนังสอืมอบอานาจ และ/หรอื ลงนาม นเอกสาร ด 

 ทเีกยีวขอ้ง เพอื หบ้รรลุวตัถุประสงค์ตามสญัญานี ทงันี การ ด  ทบีรษิทัหรอืตวัแทนช่วง ด้กระทา ปภาย นขอบอานาจตามสญัญานี หถ้อืเสมอืน

หนึงว่า ลูกคา้ ด้กระทาการดงักล่าวด้วยตนเอง 

7.6 นกรณีทลูีกค้าถึงแก่ความตาย หรือตกเปนผู้ล้มละลาย หรือเปนผู้ ร้ความสามารถ ลูกค้ายอม ห้บริษัทมสีิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา ณิชย์ 

มาตรา  ดย ห้มีสทิธจิดัการทรพัย์สนิของลูกค้า ด้ เพอืปกป้องรกัษาผลประ ยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบ ริษัท (เช่น ยกเลิกหรือระงบัการ อน

หรอืส่งมอบหลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัย์สนิของลูกคา้ หแ้ก่บุคคลอนื ด (เวน้แต่บุคคลนันจะเปนผู้ทมีอีานาจตามกฎหมาย) ยกเลกิหรอืระงบัคาสงัของ

ลูกคา้ทเีกดิขนึภายหลงัเมอืบรษิทัทราบถงึเหตุการณ์ดงักล่าว เปนต้น)  

ข้  8 ก ร ลกสญญ  

8.1  นกรณีทเีกดิเหตุการณ์ดงัต่อ ปนี ม่ว่าขอ้ ดขอ้หนึงหรอืหลายขอ้ หถ้อืว่าสญัญามผีลสนิสุดลง 

8.1.1 ลูกค้าถึงแก่กรรม หรือตกเปนคน ร้ความสามารถ หรือคนเสมือน ร้ความสามารถ หรือมีหนีสินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสงั หพ้ิทกัษ์ทรพัย์ 

หรอืตกเปนบุคคลล้มละลาย หรอืมคีาสงัรบัคารอ้งขอ หฟื้นฟูกจิการของลูกคา้ 

8.1.2 เมอืศาลหรอืหน่วยงานราชการมคีาพพิากษาหรอืคาสงั หลู้กคา้ชาระหนี หรอื หย้ดึหรอือายดัทรพัย์ของลูกคา้ ม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วน 

8.1.3 เมอืคายืนยนั คารบัรอง ข้อมูล ข้อเทจจริงหรือเอกสาร ด  ซงึลูกค้า ด้กระทา และ/หรือ ด้ ห้ ว้ (หรือถือว่า ด้กระทาหรือ ด้ ห้ ว้) แก่

บรษิทัตามสญัญานีหรอืเกยีวขอ้งกบัสญัญานีมคีวาม ม่ถูกต้อง ม่ครบถ้วน หรอื ม่ตรงตามความเปนจรงิ ม่ว่าด้วยเหตุ ด 
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8.1.4 เมอืเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ เจ้าพนักงานบงัคบัคด ีหรอืเจ้าพนักงาน นลกัษณะอนื ดทคีล้ายคลึงกนั ด้รบัการแต่งตงัเพอืจดัการกบัธุรกิจ 

หรอืทรพัย์สนิทงัหมดหรอืส่วน หญ่ของลูกคา้ หรอืเมอืมคีาสงั นทางบงัคบัคดซีงึบงัคบัเอากบัทรพัย์สนิทงัหมดหรอืส่วน หญ่ของลูกค้า หรอื

เมอืมกีารบงัคบัเอากบัทรพัย์สนิทงัหมด หรอืส่วน หญ่ของลูกคา้ ด้ ห้ วเ้ปนประกนัแก่บุคคล ด   

8.1.5 เมอืปรากฏว่าลูกคา้ ม่ติดต่อทาธุรกรรมกบับริษทัตงัแต่ 1 ปีขนึ ปและลูกคา้ ม่มหีลกัทรพัย์ประเภท ดประเภทหนึงอยู่ นฐานทะเบียนของ

บรษิทั  

การเลกิสญัญาตามขอ้ 8.1.5 นี หเ้ปนสทิธขิองบริษทั นการปิดบัญชีลูกคา้ ดย ม่ต้องแจ้งเปนลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้า ห้ลูกค้าทราบแต่

ประการ ด ทงันีการปิดบญัชี ด  ของลูกคา้ ขนึอยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัเปนสาคญั 

8.2  สญัญานีมผีลผูกพนั ช้บงัคบั ด้ตลอด ปจนกว่าฝ่าย ดฝ่ายหนึงจะบอกเลกิสญัญา ทงันี นกรณีทลูีกคา้เปนฝ่ายบอกเลกิสญัญา ลูกคา้จะต้องชาระหนีทงั

ปวงทยีงัคงมอียู่หรอืคา้งชาระอยู่ต่อบรษิทัพรอ้มดอกเบยี (หากม)ี และค่าเสยีหายหรอืค่า ช้จ่ายต่าง  หแ้ก่บรษิทัจนเสรจสนิครบถ้วนก่อนจงึจะมีสิทธิ

บอกเลกิสญัญา ด้ และ นการบอกเลกิสญัญา ลูกคา้จะต้องมหีนังสอืบอกกล่าว หบ้รษิทัทราบล่วงหน้า ม่น้อยกว่า  วนัด้วย 

8.3 นกรณีทสีญัญานีสนิสุดลง ม่ว่าด้วยเหตุ ด ม่มผีลกระทบกระเทอืนต่อสทิธแิละหน้าทขีองคู่สญัญาที ด้มขีนึก่อนสญัญานีจะสนิสุดลง และบรษิทัมสีทิธทิี

จะ อนเงินทยีงัคงเหลืออยู่ ปเข้าบญัชีเงนิฝากของลูกค้าทมีอียู่กับธนาคาร หรือส่งมอบเงินดงักล่าว ห้แก่ลูกค้าด้วยเชคระบุชอืลูก คา้ หรือส่งมอบเงนิ

ดงักล่าว หแ้ก่ลูกคา้ด้วยวธิกีารอนื ดตามทบีรษิทัเหนสมควร 

8.4 ลูกคา้รบัทราบเปนอย่างดแีล้วว่า ลูกคา้สามารถบอกเลกิการ ช้บรกิารการลงทุนประเภท ดประเภทหนึงหรอืหลายประเภทตามสญัญานี ด้ตามแบบและ

เงอืน ขทบีรษิทักาหนด ดยลูกคา้จะต้องชาระหนีทงัปวงทยีงัคงมอียู่หรือคา้งชาระอยู่ต่อบริษทัอันเนืองมาจากการ ช้บริการการลงทุน นประเภทนัน  

พรอ้มทงัดอกเบยี (หากม)ี และค่าเสยีหายหรอืค่า ช้จ่ายต่าง  หแ้ก่บรษิทัตามทบีรษิทัแจ้ง หท้ราบ และ นกรณีทลูีกคา้บอกเลกิบรกิารการลงทุนจนทา

หลู้กคา้ ม่มกีาร ช้บรกิารการลงทุนประเภท ดประเภทหนึงตามสญัญานีเหลอือยู่แล้ว หถ้อืว่าสญัญานีสนิสุดลงด้วย ดย หน้าขอ้ .  มา ช้บงัคบั ดย

อนุ ลม 

นกรณีทลูีกคา้ประสงค์ทจีะ ช้บรกิารการลงทุนประเภท ดประเภทหนึงหรอืหลายประเภททลูีกคา้ ด้บอกเลกิการ ช้บรกิารการลงทุน ปแล้ว ดยสญัญานี

ยงั ม่สนิสุดลงตามวรรคก่อน ลูกคา้สามารถแสดงความประสงค์ขอ ช้บรกิารการลงทุนดงักล่าว ด้ ตามแนบและเงอืน ขทีบรษิทักาหนด 

ข้   ง น ข น  

9.1 หากส่วน ดส่วนหนึงของขอ้ความหรอืเงอืน ขอนื ดของสญัญาฉบบันี ช้บงัคบั ม่ ด้ ตกเปน มฆะหรอื มฆียะ ม่ว่าด้วยเหตุ ด  ขอ้ความหรอืเงอืน ข

นัน ม่มผีลกระทบทา หข้้อสญัญา ขอ้ตกลง ขอ้ความหรอืขอ้กาหนดบทอนืที ช้บงัคบั ด้ต้องเสีย ป นกรณีดงักล่าวคู่สญัญาอาจจะร่วมแก้ ขขอ้สัญญา 

ขอ้ความ ขอ้กาหนด หรอืขอ้ตกลงบทที ช้บงัคบั ม่ ด้นัน หถู้กต้องและ หข้อ้ตกลงฉบบันีมผีลบงัคบั ช้ต่อ ป ดยการตกลงกนัเปนลายลกัษณ์อกัษรของ

คู่สญัญาทงัสองฝ่าย 

9.2 บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าวทังหลายทจีะติดต่อหรอืส่ง หแ้ก่ลูกคา้นัน ห้กระทา ด้ ม่ว่าจะเปนการแจ้งทาง ทรศพัท์ 

ทรสาร ทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ทาง ปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ ม่ลงทะเบียน หรือ ห้คนนา ปส่งเอง และถ้าหากบริษัท ด้ติดต่อ ปยงั

หมายเลข ทรศพัท์ ทรสาร ทอียู่ของทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) หรอื ด้ส่ง ปยงัตาบลสถานทอียู่ทลูีกค้า ด้แจ้ง วแ้ก่บรษิัทแล้ว หถ้อืว่า ด้

บอกกล่าวหรอืแจ้ง หแ้ก่ลูกคา้ ดยชอบแล้ว ทงันี ดย ม่คานึงว่าลูกคา้จะ ด้รบัแจ้งด้วยตนเองหรอืมผูีอ้นืรบั วแ้ทน ดยชอบหรอื ม่ 

9.3 ลูกคา้ตกลงสมคัรรบัหนังสอืยืนยนัการทารายการ บยนืยนัการซอืขาย หนังสอืรายงานการถอืหน่วยลงทุน (Monthly Report) ผลการขอ ช้บรกิาร ATS 

(Notification of ATS Authorization) หนังสือรบัรองสิทธิ นหน่วยลงทุน/ บเสรจรบัเงิน/ บกากับภาษี (Confirmation Notes/Receipts/Tax Invoices) 

และ/หรอื เอกสารอนื  ทบีรษิทัจะจดัส่ง และ/หรอื แจ้งลูกคา้ นอนาคต (ซงึต่อ ปนีจะเรียกรวมกันว่า “เอกสาร”) ผ่านช่องทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ 

(E-mail) จากบรษิทัดงักล่าวขา้งต้น เปนช่องทางอนื ดตามทบีรษิทัเหนสมควร นอกจากนี ลูกคา้ตกลงผูกพนัตามขอ้กาหนดและเงอืน ข ดงันี 

9.3.1  ลูกค้ายอมรบัว่า  กรณีทลูีกค้ารบัเอกสารผ่านช่องทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) เอกสารดังกล่าวจะถูกจัดส่ง นรูปแบบ PDF ซงึ

สามารถเปิดดู ด้ด้วย ปรแกรม Adobe Reader เวอร์ชันทีบริษัทกาหนด (สามารถดาวน์ หลด ปรแกรม ด้ทีเวบ ซด์ ดยพิมพ์ URL 

http://www.adobe.com) 
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9.3.2  นกรณีทลูีกค้าเปลยีนแปลงทอียู่ และ/หรือ จดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ตามที ด้แจ้ง ว้กบับริษัท ลูกค้ามีหน้าทจีะต้องแจ้ง ห้บรษิทั

ทราบเปนลายลกัษณ์อักษรล่วงหน้า ม่น้อยกว่า  วนัทาการ หรอืวธิกีารอนื ดทบีริษัทอาจกาหนดเพมิเตมิ นอนาคต เพอื หบ้รษิทัมีเวลา

เพยีงพอ นการดาเนินการเปลยีนแปลงดงักล่าว  

9.3.3 ลูกคา้มคีวามรูค้วามเขา้ จเกียวกบัการรบัเอกสาร นรูปแบบอเิลกทรอนิกส์ รวมทงัความเสยีงหรอืความเสียหายทอีาจเกิดขึน นอนาคต และ

นกรณีทบีริษัท ม่สามารถจัดส่งเอกสาร นรูปแบบอิเลกทรอนิกส์ผ่านช่องทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) ตามทลูีกค้า ด้แจ้ง ว้กบั

บรษิทั ด้ ม่ว่าด้วยเหตุ ด บรษิทัจะทาการจดัส่งเอกสาร นรูปแบบอนืแทน 

9.3.4 ลูกค้ารบัทราบว่า นกรณีทลูีกค้า ช้บรกิารอินเทอร์เนตของบริษัทเพอืทาคาสงั ลูกค้าสามารถเข้า ช้งานผ่านระบบออน ลน์ของบรษิทั ด้ ท ี

URL (http://www.finnomena.com) 

9.3.5 ลูกค้าตกลงว่า บริษัทมีสิทธิเปลยีนแปลงข้อตกลงและเงอืน ข ด้ตามทบีริษัทเหนสมควร ซงึบริษัทมีสิทธิประกาศกาหนด นเครือข่าย

อินเทอร์เนตบนเวบ ซต์ทเีกยีวข้อง และ/หรือ จัดส่ง ห้แก่ลูกคา้ ดยตรงทางจดหมายอเิลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอนื ดตามที

บรษิทัเหนสมควร ทงันี บรษิทัมสีทิธเิปลยีนแปลง ด้ ดยบรษิทั ม่จาเปนต้องแจ้ง หท้ราบล่วงหน้า รวมทงัลูกคา้ตกลงผูกพนัและปฏบิัติตาม

ขอ้ตกลงและเงอืน ขทบีรษิทัเปลยีนแปลงดงักล่าวทุกประการ 

9.4 บริษัทอาจเปลยีนแปลงวิธีการส่งหรือเข้าถึงเอกสารต่าง  ด้ นอนาคต ดยบริษัทมีสิทธิประกาศกาหนด นเครือข่ายอินเทอร์เนตบนเวบ ซต์ที

เกยีวขอ้ง และ/หรอื จดัส่ง หแ้ก่ลูกคา้ ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรอื ด้วยวธิอีนื ดตามทบีริษทัเหนสมควร ทงันี บรษิทัมสีทิธิ

เปลยีนแปลง ด้ ดยบรษิทั ม่จาเปนต้องแจ้ง หท้ราบล่วงหน้า รวมทงัลูกคา้ตกลงผูกพนัวธิกีารส่งหรอืเขา้ถงึเอกสารทบีรษิัทเปลยีนแปลงดังกล่าวทุก

ประการ 

9.5 นการ ช้บรกิารการลงทุนกบับรษิทั บรษิทัจะมกีารเกบรวบรวม ช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ และ/หรอื ของบุคคลอนื ดทลูีกค้า ด้ หข้อ้มูล

ว้แก่บริษัท เพอืวตัถุประสงค์ตามสญัญานี และวตัถุประสงค์อนื ดตามทรีะบุ นประกาศน ยบายความเปนส่วนตัวของบริษัท ดยลูกค้าสามารถอ่าน

เพมิเตมิเพอืเขา้ จถึงวธิีการทบีริษัทเกบรวบรวม ช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสทิธิของเจ้าของขอ้มูลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มู ลส่วนบุคคลที

บริษัทประกาศผ่านทางเวบ ซต์ของบริษัทท ีwww.finnomena.com และ/หรือ ช่องทางอนื ดทบีริษัทกาหนด หรือตามทบีริษัทจะเปลยีนแปลง นภาย

หน้าและแจ้ง หลู้กคา้ทราบ ดยประกาศ นเวบ ซต์ดงักล่าว และ/หรือ ช่องทางอนื ดทบีริษัทกาหนด ทงันี นกรณีทลูีกค้า ด้มีการ หข้้ อมูลส่วนบุคคล

ของบุคคลอนื ด ลูกคา้มหีน้าทแีจ้ง หบุ้คคลดงักล่าวทราบถงึรายละเอียดการเกบรวบรวม การ ช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและสทิธติามประกาศ

น ยบายความเปนส่วนตัวดังกล่าวด้วย และบริษัทอาจ ช้ข้อมูล นทางอนื ด ซงึบริษัท ด้ ห้คาบอกกล่าวเปนการเฉพาะ นเวลาทรีวบรวมข้อมูล ทงั นี 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้กับบริษัท นกลุ่มของบริษัท ผู้ ห้บริการภายนอกซงึ หบ้ริการ นนามของบริษัทหรอืตามคาสงัของบรษิทั 

หรอืบุคคลหรอืนิตบิุคคลอนื ดทเีกยีวขอ้ง ตามทจีาเปนเพอื หก้าร หบ้รกิารหรอืดาเนินการตามสญัญานีของบรษิทั 

9.6 ทรพัย์สนิทางปัญญา 

9.6.1 สิทธิ นทรพัย์สินทางปัญญา นข้อมูลและเนือหาทงัหมดทปีรากฏบนช่องทางการ ห้บริการ รวมถึงแต่ ม่จากัดเพียงเครอืงหมายการค้า 

สญัลกัษณ์ เครอืงหมายบรกิาร ขอ้ความ กราฟฟิค เครอืงหมาย ปุ่ม อคอน ภาพ คลปิเสยีง การรวบรวมขอ้มูล และซอฟต์แวร์ ตลอดจนการ

รวบรวมและการจัด ครงสรา้งสงิดังกล่าว ตลอดจน บรกิาร ผลติภณัฑ์ ดทเีกยีวข้อง เปนของบรษิทั บรษิทั นเครอืพนัธมิตร และ/หรือผู้ ห้

อนุญาตของบริษัทเท่านันและลูกค้า ม่สามารถดาเนินการ ด  เกยีวกับทรพัย์สินทางปัญญาของบริษัททจีะทา ห ้เกิดความเสียหายต่อ

บรษิทั 

9.6.2 บรษิทัอนุญาตแบบ ม่จากดัแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive License) หลู้กคา้ เขา้ถงึและ ช้ช่องทางการ หบ้รกิารเพอืประ ยชน์ของลูกค้า

เปนส่วนตวัเท่านันการ หอ้นุญาต ม่ ด้รวมถงึสทิธทิจีะ  

  (1) แพร่ต่อ แจกจ่ายต่อ ส่งขาย หอ้นุญาตหรอืดาวน์ หลดเอกสารสมคัร ช้บรกิารหรอืเนือหาส่วน ด และหรอืทงัหมด  
  (2) ช้ช่องทางการ หบ้รกิารหรอืเนือหาส่วน ดและหรอืทงัหมด ดยประการ ด  นอกจากการ ช้เพอืรบับรกิารจากบรษิทัตามสญัญานี  
  (3) ทาการแก้ ขเปลยีนแปลงการวิศวกรรมย้อนหลังยอ้นกลบัหรอืสรา้งงานสบืเนือง ด  จากช่องทางการ หบ้รกิารหรือเนือหาส่วน ด

และหรอืทงัหมด 
  (4) รวบรวมขอ้มูลบญัชเีพอืประ ยชน์ของลูกคา้หรอืบุคคลอนื  
  (5) ช้เมตาแทก (Meta Tags) หรอืขอ้ความทซ่ีอน (Hidden Text) อนื ดซงึ ช้เนือหาส่วน ด และ/หรอื ทงัหมด หรอื  
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  (6) ช้ซอฟต์แวร์ประเภท รบอต (Robot) ส ปเดอร์ (Spiders) ครอว์เลอร์ (Crawlers) หรือ เครอืงมือรวบรวมและคดัลอกข้อมูล น

ลกัษณะเดยีวกนัหรอืกระทาการอนื ดทอีาจก่อ หเ้กดิภาระหรอืปรมิาณการ ช้งานที ม่เหมาะสมบน ครงสรา้งพนืฐานของบรษิัทลูกคา้ตกลงจะต้องรกัษา

คาบอกกล่าวความเปนเจ้าของทังหมดทีอยู่บนช่องทางการ ห้บริการหรือแนบมากับหรือรวมอยู่ นแผ่นฟอร์ม ห้บริการ ว้ ดย ม่ทาการแก้ ข

เปลยีนแปลง 
9.6.3 ลูกคา้ตกลงจะ ม่ ช้ ทาซา ขาย เขา้ถงึ แก้ ข หรอื ช้ประ ยชน์ ดยวธิกีารอนื ด ซงึเนือหา หรอืส่วนหนึงส่วน ดของช่องทางการ ช้บรกิาร ม่

ว่าทงัหมดหรอืบางส่วนเพอืวตัถุประสงค์ ด  ดย ม่ ด้รบัความยนิยอมเปนลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าอย่างชดัเจนจากบริษทั เวน้แต่จะเปน

การ ช้ตามทกีาหนด ว้ นการ หอ้นุญาตอย่างชดัแจ้ง นเนือ นสญัญานีหรอืตามทกีฎหมายทเีกยีวขอ้งกาหนด ว้ 

ข้   กส ร นบท้ ยสญญ  

10.1  เอกสารแนบท้ายสญัญามดีงัจะกล่าวต่อ ปนี และ หถ้อืเปนส่วนหนึงของสญัญานีด้วย 

10.1.1 ข้อกาหนดและเงอืน ขสาหรบัการ ช้บริการการลงทุน นหน่วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบ ม่เปิดเผยชอืผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) และบญัชกีองทุนแบบเปิดเผยชอืผูถ้อืหน่วยลงทุน (Segregated Account)  

10.2 บรษิทัมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงเอกสารแนบท้ายสญัญาตามขอ้ .  เมอื ดก ด้ ตามทบีรษิทัเหนสมควร ซงึบรษิทัมสีทิธทิจีะประกาศกาหนด นเครือข่าย

อินเทอร์เนตบนเวบ ซต์ทีเกียวข้อง และ/หรือ จัดส่ง ห้แก่ลูกค้า ดยตรงทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ด้วยวิธีอนื ดตามทบีริษัท

เหนสมควร ทงันี บรษิทัมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลง ด้ ดยบรษิทั ม่จาเปนต้องแจ้ง หท้ราบล่วงหน้า 

10.3  กรณีทขีอ้ความ นสญัญานีขดัหรอืแยง้กบัเอกสารแนบท้ายสญัญา หป้ฏบิตัติามเอกสารแนบท้ายสญัญาเฉพาะ นส่วนทขีดัหรอืแยง้ดงักล่าวเท่านัน  

ข้   กฎหม ยท ช้บงคบ ล ข้ พพ ท 

11.1  สญัญานีอยู่ภาย ต้บงัคบัของกฎหมาย ทย 

11.2  นกรณีทขีอ้พพิาทตามสญัญานี ศาลทมีอีานาจพจิารณาคด ีคอืศาลทมีเีขตอานาจ นประเทศ ทย ทงันี บรษิทัมสีทิธทิจีะดาเนินคดกีบัลูกคา้ต่อศาลอนื

ดทมีเีขตอานาจเหนือลูกคา้และทรพัย์สนิของลูกคา้ อย่าง รกตาม ลูกคา้สามารถรอ้งเรียนกบั านักงานก.ล.ต. เพอืเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท

ดยวธิอีนุญา ตตุลาการ ด้ ซงึเปนมาตรการ นการ หค้วามคุม้ครองสทิธขิองผูล้งทุน 

 

ลูกคา้ ด้อ่านสญัญานีและเอกสารแนบท้ายสญัญาอย่างครบถ้วนทุกขอ้ความแล้ว เหนว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ และลูกคา้ขอรบัรองและยนืยนัว่า ขอ้มูล

และรายละเอยีดต่าง  ตามทรีะบุ ว้ นคาขอเปิดบญัชลีงทุนกบับรษิทั ถูกต้องตรงกบัความเปนจรงิและมผีลผูกพนัลูกคา้ทุกประการ 

เพอืเปนหลกัฐานแห่งการนี ลูกคา้จงึ ด้ลงลายมอืชอื วเ้ปนสาคญั 

 

 

  

 
 

ล ยม ช  
ผข ปดบญช 

 

 
 
 

(                                                                                    ) 

 
               วนท 
 

_____ /_____ /_________ 
²  
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ข้ ก หนด ล ง น ขส หรบก ร ช้บรก รก รลงทน นหน่วยลงทน 
(กรณีบญัชกีองทุนแบบ ม่เปิดเผยชอืผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบญัชกีองทุนแบบเปิดเผยชอืผูถ้อืหน่วยลงทุน (Segregated Account)) 

ขอ้ 1. คาจากดัความ 

 เวน้แต่จะนิยาม วเ้ปนอย่างอนื นสญัญาการ ช้บรกิารการลงทุน หค้าดงัต่อ ปนีมคีวามหมายตามที ด้นิยามดงันี 

หน่วยลงทน  หมายถงึ หน่วยลงทุนทบีรษิัทกาหนด ห้ลูกคา้สามารถซอืขายหน่วยลงทุนตามขอ้กาหนดและเงอืน ขนีและเปนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมทอีอก ดยกองทุนรวมตามพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 และ ห้หมายรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี 

หลกัทรพัย์ นตลาดเงนิหรอืสนิคา้อนื ด ตามทกีองทุนรวม และ/หรอื สานักงานกาหนดขนึ นภายหน้าด้วย 

“ซ ข ยหน่วยลงทน” หมายถงึ ซอืหน่วยลงทุน และ/หรอืขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื สบัเปลยีนหน่วยลงทุน และ หค้วามหมาย รวมถงึจองซอื

หน่วยลงทุนด้วย 

“ค ข ปดบญช ” หมายถึง แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสาหรบับุคคลธรรมดา FundConnext หรือแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสาหรบันิติ

บุคคล FundConnext ทจีดัทา ดยตลาดหลักทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัชี และ/หรอื ผูท้ี ด้รบัมอบหมายจาก

ตลาดหลกัทรพัย์ ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอื สานักหกับญัช ี(แล้วแต่กรณี) และ หห้มายความรวมถงึคาขอเปิดบญัชลีงทุนกบับรษิทัเพอื ช้บรกิาร

การลงทุนประเภทต่าง  และ/หรอื คาขอหรอืเอกสารอนื ดตามทบีรษิทักาหนด 

“กฎหม ยว่ ด้วยก รป้ งกน ล ปร บปร มก รฟ ก งน” หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และทแีก้ ข

เพมิเตมิ และกฎหมายว่าด้วยการป้องการและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทมีอีานุภาพทาลาย

ล้างสูง และทแีก้ ขเพมิเตมิ รวมทงักฎระเบยีบทอีอกภาย ต้กฎหมายดงักล่าว 

FINNOMENA  หมายถึง แพลตฟอร์ม Robo Advisor ของบริษัท ซงึเปนบริการเพอืการบริหารจัดการลงทุนแบบอตั นมตัิตามเป้าหมาย

และระดบัความเสยีงของลูกคา้ ซงึ หห้มายความร่วมถงึชอืเรยีกแพลตฟอร์ม Robo Advisor ของบรษิทั ทอีาจเปลยีนแปลง นอนาคตด้วย 

ขอ้ 2. ลูกค้าตกลง ช้บริการซอืขายหน่วยลงทุน (กรณีบัญชีกองทุนแบบ ม่เปิดเผยชอืผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีกองทุนแบบ

เปิดเผยชอืผูถ้อืหน่วยลงทุน (Segregated Account) ดยทารายการเกยีวกบัหน่วยลงทุน 2 วธิ ีดงันี 

 2.1 ลูกคา้ทารายการเกยีวกบัหน่วยลงทุนด้วยตนเอง 

2.2 ลูกค้าทารายการเกยีวกับหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการ ห้บริการของบริษัทผ่าน FINNOMENA Port ดยทีก่อนลูกค้าจะทารายการ

เกยีวกบัหน่วยลงทุนผ่าน FINNOMENA Port ลูกคา้จะต้องยอมรบัขอ้กาหนดและเงอืน ขทเีกยีวขอ้งตามแบบและวธิกีารทบีรษิทักาหนด ทงันี ตาม

หลกัเกณฑ์ เงอืน ข และวธิกีารทกีาหนด ว้ นขอ้กาหนดและเงอืน ขนี 

ขอ้ 3. ลูกค้าตกลงจะลงนาม นแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสาหรบับุคคลธรรมดา FundConnext หรือแบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสาหรบันิตบิุคคล 

FundConnext ทจีัดทา ดยตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือ ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ และ/หรือ สานักหกับัญชี และ/หรือ ผู้ที ด้รบัมอบหมายจากตลาด

หลกัทรพัย์ ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอื สานักหกับญัช ี(แล้วแต่กรณี) (สาหรบัการทารายการเกยีวกบัหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.1 และขอ้ 2.2 ขา้งต้น) 

ตามหลกัเกณฑ์ เงอืน ขและวธิกีารทบีรษิทักาหนด 

ทงันี ลูกคา้ตกลงผูกพนัตามขอ้กาหนดและเงอืน ขของการเปิดบัญชกีองทุนรวม กรณี FundConnext ทจีดัทา ดยตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอื ศูนย์

รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีทุกประการ รวมถงึขอ้กาหนดและเงอืน ขทจีะ ด้มกีารกาหนดเพมิเตมิ แก้ ข หรอืเปลยีนแปลง นภาย

หน้าทจีดัทา ดยตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัชดี้วย 

ขอ้ 4. ลูกคา้ตกลง หค้ารบัรองและยนืยนัต่อบรษิทั ดงันี 

4.1 ลูกค้ามีอานาจ ดยชอบด้วยกฎหมายเกยีวกับการลงทุน นหน่วยลงทุน และ/หรือ ทาสญัญาการ ช้บริการการลงทุน และ/หรือการ ช้

บรกิารตามสญัญาการ ช้บรกิารการลงทุน และลูกคา้ ม่มขีอ้จากดัหรอืถูกจากดัหน้าทตีามกฎหมายแต่อย่าง ด 
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4.2  ลูกค้ารบัทราบข้อมูล คาเตือน ข้อจากัด ข้อห้าม หรือความเสียง ด  ทีเกิดจากการ ช้บริการของบรษิัทตามข้อกาหนดและเงอืน ขนี 

ดงัต่อ ปนี 

4.2.1 นกรณีทลูีกค้าปฏิเสธทจีะ ห้ข้อมูล หรือข้อมูลทมีอียู่นัน ม่เพยีงพอหรือ ม่เปนปัจจุบนัอย่างมีนัยสาคญั หรือมีเหตุอนัควร

สงสยัอนื ด ทอีาจทา ห้ ม่สามารถระบุตัวตนทแีท้จริงของลูกค้าหรือผู้รบัประ ยชน์ทแีท้จริง ด้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการ

หบ้รกิารตามขอ้กาหนดและเงอืน ขนี 

4.2.2  นกรณีทลูีกค้าปฏิเสธทจีะ ห้ข้อมูล หรือข้อมูลทมีอียู่นัน ม่เพยีงพอหรือ ม่เปนปัจจุบนัอย่างมีนัยสาคญั หรือมีเหตุอนัควร

สงสยัอนื ด ทอีาจทา ห้ ม่สามารถจดัประเภทลูกค้า ด้ บริษัทจะ ห้บริการแก่ลูกค้า ดยจัดเปนประเภทลูกค้าทวั ป ทงันี 

ลูกคา้อาจเปลยีนแปลงประเภท ด้ตามหลกัเกณฑ์ เงอืน ขและวธิกีารตามทบีรษิทักาหนด 

4.2.3 นกรณีทบีริษัท ม่สามารถประเมินหรือพบข้อจากัดเกยีวกับความสามารถของลูกค้า นการปฏิบตัิตามข้อตกลง นการ ช้

บรกิารตามขอ้กาหนดและเงอืน ขนี ม่ว่า นขณะ ด  บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการ หบ้รกิารหรอืจากดัขอบเขตการ หบ้รกิารตาม

ขอ้กาหนดและเงอืน ขนีต ี
4.2.4 บรษิทัและพนักงานเจ้าหน้าทผูีท้ี ด้รบัมอบหมายจากบริษทัอาจจะ ด้รบัค่าธรรมเนียม และ/หรอื คาตอบแทน และ/หรอื เงนิ

จาพวก ดจากการซอืขายหน่วยลงทุนตามคาสงัของลูกค้าจากบริษัทจัดการอนัเนืองมาจากบริษัททาหน้าทเีปนผู้สนับสนุน

การขายและรบัซอืคนืหน่วยลงทุน หแ้ก่บริษัทจดัการด้วย ทงันี บริษัทจัดการจะเปนผู้รบัผิดชอบเอง ดยจะ ม่เปนการเพมิ

ค่า ช้จ่ายนอกเหนือจากทลูีกคา้หรอืกองทุนรวมจะต้องรบัผดิชอบตามทรีะบุ ว้ นหนังสอืชชีวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่าง

ด 

4.3 ลูกค้ารบัทราบและตกลงว่า ธุรกรรมทเีกยีวข้องกับสญัญาตามคาสงัของลูกค้า รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันกับลูกค้าตามประกาศของ

สานักงานก.ล.ต. หากมกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง นสามของจานวนหน่วยลงทุนทจีาหน่าย ด้แล้วทงัหมดของกองทุนรวมนัน หรอื

เกนิกว่าอตัราท ีสานักงานก.ล.ต. และหรอืกฎหมายกาหนด ลูกคา้ รวมถงึกลุ่มบุคคลเดียวกันกบัลูกคา้ตามประกาศสานักก.ล.ต. จะถูก

จากัดสิทธิ นการรบัเงินปันผล และ/หรือ จากัดสิทธิ นการลงคะแนนเสียง นฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือจากัดสิทธิอนื ด ตาม

หลักเกณฑ์และเงอืน ข ทีสานักงานก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายกาหนด รวมทงับริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการมสีทิธดิาเนินการแก้ ข

สดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน ดงักล่าวเพอื ม่ หเ้กนิกว่าอตัราทสีานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื กฎหมายกาหนด 
ขอ้ 5. ลูกคา้รบัทราบและตกลงยอมรบัเงอืน ขและขอ้จากดั นการ หบ้รกิารของบรษิทั ดงันี  

5.1 ลูกคา้ตกลงยนิยอม หบ้รษิทัและพนักงานหน้าทผูีท้ี ด้รบัมอบหมายจากบรษิทั ชกัชวน เขา้พบหรอืตดิต่อลูกคา้ ด้ ตามวนัและเวลาที ด้

นัดหมายกนัหรอืทบีรษิทัเหนสมควร 

5.2  ลูกคา้ขอ หค้ารบัรองและยนืยนัต่อบรษิทั ดงันี 

5.2.1 ลูกคา้มคีวามรูแ้ละความเขา้ จเกยีวกบัการซอืขายหน่วยลงทุนเปนอย่างดว่ีา 

(ก) ก่อนการซอืขายหน่วยลงทุนทุกครงั ลูกคา้ควรจะศกึษาขอ้มูลต่าง  ตามทรีะบุ ว้ นหนังสอืชชีวนเสนอขายหน่วย

ลงทุน รวมทงัเอกสารอนื ดทบีรษิทัจดัการ และ/หรอื บรษิทั ด้จดัทาขนึอย่างละเอยีดรอบคอบ 

(ข) การลงทุน นหน่วยลงทุนมิ ช่เปนการฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ลูกค้าอาจ ด้รบัเงินลงทุนคืน

มากกว่าหรอืน้อยกว่าเงินลงทุนเรมิแรกก ด้ และอาจ ม่ ด้รบัชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภาย นระยะเวลาที

กาหนด หรอือาจ ม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุน ด้ตามที ด้มคีาสงั ว ้

(ค) ก่อนการลงทุน นหน่วยลงทุน บรษิทัจะจดั หม้กีาร หค้าแนะนาทเีหมาะสมถูกต้องตรงตามวตัถุประสงค์และความ

ต้องการของลูกคา้ ดยพจิารณาจากผลของการประมวลขอ้มูลที ด้รบัจากลูกคา้ และ นกรณีทลูีกคา้ ม่ประสงค์จะ

ลงทุน นหน่วยลงทุนตามคาแนะนาของบริษทัดงักล่าว ลูกค้าจะ ด้รบัคาชแีจงเพิมเติมเกยีวกับระดบัความเสยีง

ของกองทุนรวมทลูีกคา้ประสงค์จะลงทนุ นกรณีทกีองทุนรวมดงักล่าวมีระดบักวามเสยีงทสีูงกว่าระดบัความเสียง

ทลูีกคา้รบั ด้ เวน้แต่บรษิทั และ หรอื สานักงานก.ล.ต. และ/ หรอื หน่วยงานทมีอีานาจตามกฎหมาย จะกาหนด

เปนอย่างอนื นอกจากนี ลูกค้าจะ ด้รบัคาเตือน นเรอืงต่าง  ตามหลักเกณฑ์ เงอืน ขและวิธีการท ีสานักงา

นก.ล.ต. หรอืกฎหมายกาหนด อนั ด้แก่ 

(1) คาเตอืนเกยีวกบัความเสยีงของการลงทุน นหน่วยลงทุน 

(2) คาเตอืนเกยีวกบัความเสยีง นการลงทุนของกองทุมรวมประเภทต่าง  
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(3) คาเตอืนว่า นกรณีทลูีกคา้ ห้ขอ้มูลที ม่ตรงกบัความจรงิ ลูกคา้อาจ ด้รบัคาแนะนาที ม่เหมาะสมกับ

วตัถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของลูกค้า เนืองจากคาแนะนาดังกล่าว ด้พจิารณาจากขอ้มูล

เพยีงเท่าทลูีกคา้ ด้เปิดเผยเท่านัน 

5.2.2 ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามรายละเอยีดและเงอืน ขต่าง  ทรีะบุ ว้ นข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบั

บรษิทัจดัการ และหนังสอืชชีวนเสนอขายหน่วยลงทุนทบีรษิทั ด้ซอืตามขอ้กาหนดและเงอืน ขนี 

5.2.3 การลงทุน นหน่วยทุนทุกครงั เปนการตัดสิน จลงทุนของลูกคา้ ดยลาพงั ข่าวสาร ข้อมูลหรือคาแนะนา ด  ม่ว่าจะ ดย

บรษิทั และ/หรอื พนักงานเจ้าหน้าทผูี้ที ด้รบัมอบหมายจากบริษทั ม่มผีลเปนการผูกพนับริษทั และ ม่มผีล หบ้ริษทัต้องรบัผดิชอบ ด  ทงัสนิ

ทุกประการ เวน้แต่ความเสยีหายนันจะ ด้เกดิจากการกระทาหรอืละเวน้การกระทา ดยจง จหรอืประมาทเลนิเล่อของบรษิทั 

5.3 ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า นการทาคาสงัซอืขายหน่วยลงทุน และ/หรอื การชาระเงนิค่าซอืหน่วยลงทุน และ/หรอื การรบั เงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุน และ/หรอื ธุรกรรมอนื ดกบับรษิทัทุกครงั หถ้อืว่าขอ้มูลต่าง  ตามทลูีกคา้ระบุ นคาขอเปิดบญัชฯี รวมทงัขอ้กาหนดและ

เงอืน ข นการเปิดบญัช ีมผีลผูกพนัลูกคา้ตลอด ปทุกประการ นกรณีทขีอ้มูลตามทรีะบุ วด้ังกล่าวเปลยีนแปลง ม่ว่าด้วยเหตุ ดกตาม 

ลูกจะแจ้ง หบ้รษิทัทราบตามแบบและวธิกีารทบีรษิทักาหนด 

5.4 ลูกค้ารบัทราบว่า นกรณีทลูีกค้ามขี้อร้องเรียนเกียวกับการปฏบิตัิหน้าทขีองบริษทั ลูกค้าสามารถยนืข้อร้องเรียน ม่ว่าด้วยวาจาหรอื

เปนลายลกัษณ์อกัษร ด้ 3 วธิ ีถอื 

5.4.1 ยนืขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทั ดยตรง 

5.4.2 ยนืขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัจดัการ 

5.4.3 ยนืขอ้รอ้งเรยีนต่อ สานักงานก.ล.ต. 

ทงันี นกรณีทลูีกร้องเรียนด้วยวาจา และบริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการ จัดทาบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเปนลายลักษณ์อักษรแล้ว 

ลูกค้าตกลงยินยอมลงนามรบัรองความถูกต้อง นบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว และหากลูกค้า ม่ลงนามรบัรองความถูกต้อง นบันทกึ

ดงักล่าว หถ้อืว่าลูกคา้ ม่มคีวามประสงค์ทจีะยนืขอ้รอ้งเรยีนต่อ ปอกีแต่อย่าง ด 

5.5 ลูกค้ารบัทราบเปนอย่างดีแล้วว่า บริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าทผูี้ ด้รบัมอบหมายจากบริษัท มีหน้าทแีละความผูกพนัทจีะต้อง

ปฏบิตัติามประกาศ สานักงานก.ล.ต. และ/หรอื ขอ้บงัคบั ระเบยีบ คาสงัของหน่วยงานราชการผูม้อีานาจอนื ด หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

ลูกค้าจึงตกลงยินยอม หค้วามร่วมมือกบับรษิัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าทผูี้ ด้รบัมอบหมายจากบริษัทอย่างเตมความสามารถทุก

ประการ รวมทงัตกลงยนิยอม หข้อ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ ขอ้มูลเพอืการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิฯ จดัทาหรอืลงนาม นเอกสาร และ/หรอื หลกัฐาน ด  ตามทบีุคคลดงักล่าวกาหนด ตลอดจนขอ หค้ารบัรองต่อบริษัทว่า 

ลูกคา้จะ ม่กระทาหรอืงดเว้นกระทาการหรอืยินยอม ห้ผูอ้นืกระทาการหรืองดเวน้กระทาการ ด จนเปนเหตุ หบ้รษิทั รวมทงักรรมการ 

พนักงานและลูกจ้างของบริษทัต้องถูกปรบั รบั ทษ รบัผิด หรือ ด้รบัความเสยีหาย ตามประกาศ ก.ล ต. และหรือ ข้อบังกับ ระเบียบ 

คาสงัของหน่วยงานราชการผูม้ีอานาจอนื ด หรอืกฎหมายอนื ดทีเกยีวขอ้ง ดยหากลูกคา้ฝ่าฝืนหรือ ม่ปฏบิัตติามคารบัรองดงักล่าว 

ลูกคา้ตกลงยินยอมชด ช้ค่าเสียหาย หแ้ก่บริษทั รวมทงักรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที ด้รบัแจ้งจากบริษัท

จนเตมจานวนทุกประการ 

5.6 นกรณีทลูีกคา้ตกลง ช้บรกิารทางระบบเครอืข่ายอินเทอร์เนต และ/หรอื บรกิารอนื ดของบริษทัทจีดั หม้ีขึน ลูกคา้ตกลงจะลงนาม น

เอกสารตามแบบทบีรษิัทกาหนด ทงันี ลูกตกลงยนิยอม หบ้ริษทัมสีิทธิยกเลกิการ ช้บริการประเภทต่าง  ม่ว่าทงัหมดหรอืแต่เพียง

บางส่วน ด้ทันที ดย ม่จาเปนต้องบอกกล่าว ห้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่าง ด และลูกค้าตกลงยอมรบัว่าลูกค้า ม่มีสิทธิ นการ

เรยีกรอ้งคาเสยีหาย ด  จากบรษิทัทงัสนิ 

5.7  ลูกคา้รบัทราบเปนอย่างดแีล้ว ลูกคา้มสีทิธิ ด้รบัคู่มอืผูล้งทุนหรอืเอกสารอนื ดที ช้ นการเสนอขายหน่วยลงทุนจากพนักงานเจ้าหน้าทผูี้

ที ด้รบัมอบหมายจากบรษิทั คยคู่มอืผูล้งทุนหรอืเอกสารอนื ดที ช้ นการเสนอขายหน่วยลงทุนจะต้องมรีายการขอ้มูลอย่างน้อยตามที

สานักงานก.ล.ต. ประกาศกาหนด 

5.8 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ สานักหักบัญชี และ/หรือ บริษัทมีสิทธิ

เปลยีนแปลงขอ้กาหนดและเงอืน ข นการเปิดบัญชฯี รวมทงัมสีทิธิเรยีกเกบค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่า ช้จ่ายอนื

ดทเีกยีวขอ้ง ด้ตามทบีริษทัเหนสมควร ดยแจ้ง ห้ลูกคา้ทราบ และลูกคา้ตกลงยินยอมผูกพนัและปฏบิตัิตามขอ้กาหนดและเงอืน ข น

การเปิดบญัชฯี ตามทตีลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื สานักหกับญัช ีและ/หรอื บรษิทัเปลยีนแปลงดงักล่าว

ทุกประการ 
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5.9 ลูกค้าตกลงและยอมรบัว่า บริษัท และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าทผูี้ ด้รบัมอบหมายจากบริษัท มีสิทธิปฏเิสธ และ/หรือ ระงบั และ/หรอื 

ยกเลกิการทาธุรกรรมของลูกคา้ ด้ตามทีเหนสมควร ดย ม่จาต้องแจ้ง ห้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า นกรณีทเีกดิเหตุการณ์หนึงหรอืหลาย

เหตุการณ์ดงัต่อ ปนี 

5.9.1 ลูกคา้ ม่ หค้วามร่วมมอื นการ ห้ขอ้มูล และ/หรอื จดัส่งเอกสารหรอืหลกัฐาน ด หแ้ก่บรษิทั และ/หรอื พนักงานเจ้าหน้าทผูี้

ด้รบัมอบหมายจากบรษิทั ตามทบีรษิทักาหนด หรอื หข้อ้มูล และ/หรอื จดัส่งเอกสารหรอืหลกัฐาน ด หแ้ก่บรษิทั และ/หรอื 

พนักงานเจ้าหน้าทผูี้ ด้รบับมอบหมายจากบริษัท ม่ครบถ้วนเพียงพอสาหรบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิฯ 

5.9.2 บรษิทัเหนว่าการทาธุรกรรมของลูกคา้อาจมลีกัษณะเปนการกระทาความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิฯ และ/หรอื ช้เปนช่องทาง นการฟอกเงิน และ/หรอื ช้เปนช่องทาง นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการ

รา้ยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ หรอือาจมลีกัษณะเปนการหลกีเลยีงกฎหมายหรอืขัดแย้ง

ต่อกฎหมายต่าง  

5.9.3 บรษิทัเหนว่าการทาธุรกรรมของลูกค้าอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ลูกคา้รายอนื หรอืความน่าเชอืถือหรือ

ภาพลกัษณ์ของธุรกจิจดัการลงทุน หรอืธุรกจิหลกัทรพัย์ หรอืชอืเสยีงของบรษิทั 

ทงันี นกรณีดังกล่าวขา้งต้น ลูกค้า ม่มีสทิธเิรยีกร้องดาเสยีหาย ด  จากบริษัท และ หรือ พนักงานเจ้าหน้าทผูี้ ด้รบัมอบหมายจาก

บรษิทั 

5.10 ลูกคา้ ม่สามารถเปิดบญัชฯี ร่วมกบับุคคลอนื ด้ เวน้แต่บรษิทัจะกาหนดเปนอย่างอนื 

5.11 ลูกคา้ตกลงยอมรบัว่า กรณีทลูีกคา้แจ้งบญัชเีงนิฝาก (ก) สาหรบัรบัเงนิขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงินปันผลหรอืเงินคาซอืหน่วยลงทุนคืน 

และ (ข) สาหรบัหกัชาระคาซอื/จองซอืหน่วยลงทุน ("บญช งนฝ ก ") วก้บับรษิทัหลายบญัช ีลูกคา้ตกลง หบ้รษิทันาเงนิดงักล่าวเข้า

บัญชีเงินฝาก และ/หรือ หกัเงินจากบัญชีเงินฝาก (แล้วแต่กรณี) บัญชี ดบัญชีหนึงตามทลูีกค้าแจ้ง ว้กับบริษัทก ด้ ตามทบีริษัท

เหนสมควร 

5.12 นการซอืขายหน่วยลงทุนตามคาสงัของลูกคา้ บรษิทัจะต้องปฏบิตัติามขอ้กาหนด เงอืน ขและวธิกีารตามทกีาหนด ว้ นหนังสอืชชีวน

เสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรอื ครงการจดัการกองทุนรวม และ/หรอื หลกัเกณฑ์ เงอืน ขและวธิกีารตามทบีรษิทัจดัการกาหนด และ/

หรอื ตามหลกัเกณฑ์เงอืน ขท ีสานักงานก.ล.ต. กาหนด 

5.13 นกรณีทบีรษิทั ม่สามารถซอื/จองซอืหน่วยลงทุนดามคาสงัของลูกคา้ ม่ว่าด้วยเหตุ ดกตาม บรษิทัจะนาเงนิค่าซอื/จองซอืหน่วยลงทุน

ทลูีกคา้ชาระ หแ้ก่บรษิทั วแ้ล้ว ปเขา้ ว้ นบญัชเีงนิฝากของลูกตามที ด้แจ้ง วต่้อบรษิทั หรอืดาเนินการอนื ดตามทบีรษิทัเหนสมควร 

5.14 ลูกคา้ขอรบัรองและยนืยนัว่า ขอ้มูลและรายละเอยีดต่าง  ตามทรีะบุ ว้ นคาขอเปิดบญัชฯี ถูกต้องตรงกบัความเปนจรงิและมผีลผูกพนั

ลูกคา้ทุกประการ 

5.15 ลูกคา้ตกลงยนิยอม หบ้รษิัทระงบัการทาธุรกรรม ด  ของลูกคา้ หรอืปิดบญัชเีปนการชวัคราวหรอืถาวร หากบรษิทัพจิารณาแล้วเหน

ว่าลูกค้า ม่มีธุรกรรม ม่มีรายการเคลอืน หวของทรพัย์สิน ม่มีทรพัย์สิน นบัญชี ลูกค้าถูกศาลสงัมีคาสงัพิทักษ์ทรพัย์เดดขาดหรอื

ชวัคราว หรอืมคีาพพิากษา หต้กเปนบุคคลล้มละลาย ม่ หข้อ้มูลตามทบีรษิทักาหนด กระทาความผดิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ 

คาสงั ระเบยีบ ของสานักงานตลาดหลกัทรพัย์ หน่วยงานราชการ หรอื นกรณีอนื ดตามทบีรษิทัเหนสมควร 

5.16 การซอื ขายคืน และ/หรือ สบัเปลยีน หน่วยลงทุนตามสญัญาฉบบันี บริษัทจะประกาศรายชอืกองทุนรวมภาย ต้การดาเนินการตาม

สญัญาฉบบันี หลู้กคา้ทราบทางเวบ ซต์ของบรษิทัหรอื ดยวธิกีารอนื ดตามทบีรษิทักาหนด บรษิทัสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืเพิม

จานวนกองทุนรวมที ช้ นการดาเนินการตามสญัญาฉบบันีตามทเีหนสมควร ดยบรษิทัจะประกาศ หท้ราบเปนคราว  ป หรอืภาย ต้

บทบญัญตัขิองกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

ข้  6. ลูกคา้ตกลงผูกพนัตามขอ้กาหนดและเงอืน ข เฉพาะสาหรบักรณีบญัชกีองทุนแบบ ม่เปิดเผยชอืผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ดงันี 

6.1 ลูกคา้ตกลงและยอมรบัว่า ลูกคา้จะต้องฝากหน่วยลงทุนทบีริษทั ด้ซอืตามคาสงัของลูกค้า ว้ นนามของบรษิัท และลูกคา้ ม่สามารถขอ

ถอนหน่วยลงทุนดงักล่าว ด้ ดยลูกคา้จะต้องทาคาสงัขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนต่อบรษิทัเท่านัน 

6.2  ลูกคา้จะ ด้รบัการปฏบิตัิ นเรอืงดงัจะกล่าวต่อ ปนี   

6.2.1 หน่วยลงทุนทบีริษทั ด้ซือตามคาสงัของลูกคา้นัน ลูกคา้ ม่สามารถ อน และ/หรอื จานา และ/หรอื นา ปเปนหลกัประกันต่อ

บุคคลอนื ด 
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6.2.2 กรณีกองทุนรวมมกีารจ่ายเงนิปันผลและกองทุนรวม ด้หกัภาษี ณ ทจี่าย วแ้ล้ว บรษิทัจะเปนผูอ้อกหลกัฐานการหกัภาษี ณ 

ทจี่ายดงักล่าว หแ้ก่ลูกคา้เอง 

6.2.3 ลูกคา้จะต้องชาระเงนิคาซอื/จองซอืหน่วยลงทุนดัวยการหกับญัชเีงนิฝากทานัน ทงันี ลูกคา้ ม่สามารถชาระเงนิค่าซอื/จองซอื

หน่วยลงทุนด้วยวธิกีารอนื ด แมว้ธิกีารนันจะระบุ ว้ นหนังสอืชชีวนเสนอขายหน่วยลงทุนกตาม 

6.2.4 ลูกค้าอาจจะ ม่สามารถ ช้สิทธิ นฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือบุคคลอนื ด้ เช่น ลูกค้าจะ ม่ ด้รบัหนังสือ

รบัรองสทิธิ นหน่วยลงทุนจากบรษิทัจดัการ หรอืลูกคา้จะ ม่ ด้รบัรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอืจากบรษิทัจดัการ เปนต้น 

 ทงันีกรณีบญัชกีองทุนแบบเปิดเผยชอืผูล้งทุน (Segregated Account) จะ ม่ ด้รบัการปฏบิตัิ นเรอืงดงักล่าวขา้งต้น ลูกคา้ตกลงและ ห้

คารบัรองและยนืยนัต่อบรษิัทว่า บรษิทั ด้แจ้ง หลู้กคา้ทราบเปนอย่างดแีล้วและลูกคา้รบัทราบและตกลงยอมรบัเงอืน ขการ หบ้ริการที

แตกต่างดงักล่าวด้วย 

6.3 เมอืมีการเลิก ช้บริการการลงทุนตามข้อกาหนดและเงอืน ขนี และ/หรือ เมอืสญัญาการ ช้บริการการลงทุนสนิสุดลง ม่ว่าด้วยเหตุ ด 

บริษัทมีสิทธิทจีะขายคืนหน่วยลงทุนทบีริษัท ด้ซอืตามคาสงัของลูกค้า (รวมถึงหน่วยลงทุนของลูกค้าทีอยู่ นความครอบครองของ

บรษิทั) เพอืนาเงนิที ด้มาชาระหนีของลูกคา้ทมีอียู่ต่อบรษิทัก่อน และหากมเีงนิเหลอือยู่เท่า ด บรษิทัจะส่งมอบเงนิดงักล่าว หแ้ก่ลูกค้า

ด้วยวธินีาเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของลูกคา้ตามทแีจ้ง วก้บับรษิทั หรอืส่งมอบเชคระบุชอืลูกคา้ หรอืด้วยวธิอีนื ดตามทบีรษิทัเหนสมควร 

ขอ้ 7. ลูกคา้รบัทราบและเขา้ จถงึขอ้มูลความเสยีงและวธิปีฏบิตัิ นการทาธุรกรรมทเีกยีวขอ้งกบัสญัญา ดงัต่อ ปนี 

ลูกคา้ ด้พจิารณารบัทราบและเขา้ จถงึขอ้มูลความเสยีง และวธิปีฏบิตัิ นการทาธุรกรรมทเีกยีวขอ้งกบัสญัญา ดงัต่อ ปนี อย่าง รกตามขอ้มูลความ

เสียงทรีะบุ ว้ นทนีี มิ ด้แสดงถงึความเสยีงทงัหมดทเีกยีวกับการทาธุรกรรมทเีกยีวข้องกับสญัญา แต่แสดงถึงปัจจยัหรอืความเสียงทสีาคญับางประการที

เกยีวกบัการทาธุรกรรมตามสญัญาฉบบันี ดงันัน จงึอาจมปัีจจยัหรอืความเสยีงอนืที ม่อาจทราบ ด้ นขณะนีหรอืเปนความเสยีงทพีิจารณา นขณะนีว่า ม่เปน

สาระสาคญั ซงึอาจกลายเปนปัจจยัหรอืความเสยีงทมีสีาระสาคญั นอนาคต ด้ 

7.1 ความเสยีงซงึเปน ปตามน ยบายการลงทุนของกองทุน 

 ลูกคา้เขา้ จและรบัทราบว่า การลงทุน นกองทุนรวมย่อมมคีวามเสียงตามประเภทตราสารทกีองทุนนัน ปลงทุน และมรีะดบัความเสียง

มากหรอืน้อยขนึอยู่กบัน ยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกคา้ควรศกึษาขอ้มูลและน ยบายการลงทุนจากหนังสอืชชีวนของกองทุน

รวมก่อนตดัสนิ จลงทุน 
 7.2 ความเสยีงทวั ป นการซอื ขาย อน รบั อน และ/หรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุน 

 ลูกคา้เขา้ จและรบัทราบว่า การลงทุน นกองทุนรวมต่าง  มคีวามเสยีง นเงนิทลีงทุน ดยอาจมเีหตุการณ์ทคีาด ม่ถงึ เช่นสภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ความวุ่นวาย นบ้านเมอืง เปนต้น ซงึเหตุการณ์ ดังกล่าวอาจก่อ หเ้กดิความผนั

ผวนอย่างรุนแรง ม่ว่า ดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน 

 7.3 ความเสยีงทเีกยีวกบัสภาพคล่องของหน่วยลงทุน นกองทุนรวม 

 ลูกค้าเข้า จและรบัทราบว่า การลงทุน นกองทุนรวม นบางกรณีอาจจะ ม่มสีภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซงึอาจทา หลู้กคา้ ม่

สามารถซอื ขาย อน รบั อน และ/หรอืสบัเปลยีนหน่วยลงทุนตามจานวนหรอื นวนัทลูีกคา้ต้องการ ด้ ทงันีรวมถงึลูกคา้ ด้ทาการศกึษา

ระยะเวลารบัเงนิค่า ขายหน่วยลงทุนทแีตกต่างกนัตามทแีต่ละกองทุนกาหนด ซงึจะส่งผล ดยตรงต่อสภาพคล่องของลูกคา้ 

 7.4 การทาความเขา้ จกบัวธิปีฏบิตัแิละเงอืน ขของสญัญาฉบบันี 

  ลูกค้า ด้ศึกษาและทาความเข้า จ นวิธปีฏบิัติ นการซอื ขาย อน รบั อน และ/หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทุน นกองทุนรวมเงอืน ขและ

รายละเอยีดของสญัญาฉบบันีอย่างละเอยีดรอบคอบ เช่น วธิกีารซอื ขาย อน รบั อน และสบัเปลยีนหน่วยลงทุนการยกเลกิคาสงัต่าง  

ทเีกยีวขอ้ง วธิกีารดงักล่าวต้องเปน ปตามเงอืน ข นหนังสอืชชีวน เปนต้น 

  ลูกค้า ด้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ นการลงทุนของลูกคา้ และ ด้พิจารณาถึงระดับความเสยีงของ

กองทุนทลูีกค้าประสงค์จะลงทุน รวมถึงกรณีกองทุนทมีีระดับความเสียงสูงกว่าทลูีกค้ายอมรบั ด้ และหากเปนกองทุนที ม่ ด้มีการ

ป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลยีนทงัจานวน ลูกค้า ด้พิจารณาและรบัทราบแล้วว่า กองทุนดังกล่าวนีอาจจะมคีวามเสยีงจากอัตรา

แลกเปลยีนและลูกคา้อาจจะขาดทุนหรอื ด้รบักา รจากอตัราแลกเปลยีนหรอื ด้รบัคนืตากว่าเงนิทุนแรกเรมิก ด้ 

7.5 ความเสยีงจากการซอื ขาย อน รบั สบัเปลยีนหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอร์เนต 

 นการซอื ขาย อน รบั อน และ/หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทุน อาจมีความเสียงเกยีวกบัข้อจากดับางประการ เช่น การหยุดการทางาน

ของ ฮาร์ดแวร์ และ/หรอื ซอฟท์แวร์ ผลดงักล่าวอาจทา หบ้รษิทั ม่สามารถทาตามคาสงัของลูกคา้ ด้เปนบางส่วนหรอืทงัหมด 
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การแจ้งรายละเอียดอนัเก่ียวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ลูกค้ารบัทราบว่าบรษิทั ฟินโนมนีา จ ากดั บรษิัทหลกัทรพัย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมนีา จ ากดั บรษิัท บีฟินน์ จ ากดั 
บรษิทั ฟินบรอดแคสติ้ง จ ากดั และบรษิทัในเครอือื่น ๆ ของบรษิทั ฟินโนมนีา จ ากดั (รวมเรียกว่า “บรษิทั”) ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวั 
(Privacy Policy) ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทั รวมถงึจดั
ใหม้มีาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด  

บรษิัทได้ด าเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรยีกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืตามสญัญาระหว่างบรษิทักบัลูกคา้ หรอืตามความยนิยอมที่ลูกคา้ได้ใหไ้วก้บับรษิทั หรอืตามวตัถุประสงค์ที่บรษิทัได้แจ้งใ หลู้กคา้
ทราบ หรอืเพื่อประโยชน์ในกจิการของบรษิทัเท่านัน้  

ดงันัน้เพื่อเป็นการแจ้งและสรา้งความเข้าใจถงึวตัถุประสงค์พรอ้มทัง้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ และ
สทิธขิองลูกคา้ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล") หากลูกคา้ไม่ประสงค์ใหบ้รษิัท
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวตัถุประสงค์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ หรอืท าการเสนอผลิตภณัฑ์ บรกิาร โปรโมชัน่ 
ข่าวสารและสทิธพิเิศษต่างๆ ลูกคา้สามารถจดัการหรอืเพกิถอนความยนิยอมของลูกคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่หรอืเวบ็ไซต์ FINNOMENA โดย
เลอืกไปทีห่วัขอ้การจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล FINNOMENA Contact Center: 02-026-5100 หรอื E-mail: dpo@finnomena.com  หากเราไม่ได้
รบัการติดต่อจากลูกคา้เป็นอย่างอื่น บรษิัทขอใช้โอกาสนี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้ภายในขอบเขตและ
เป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทั 



FundConnext

ข้อกำหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

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

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF , SSFX , RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้

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

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

(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

(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
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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
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