เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า
ส�ำหรับบุ คคลธรรมดา

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
•

กรุณากรอกข้ อมูลและลงนามใน เอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้ า เอกสารข้ อกําหนดและเงื!อนไขเกี!ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน
หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรื อเอกสารที!เกี!ยวข้ องให้ ครบถ้ วน

•

จัดเตรี ยม เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ดังต่อไปนี .
□ สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อ สําเนาบัตรข้ าราชการ / ชุด
□ สําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที!มีชื!อและเลขทีบ! ญ
ั ชีธนาคาร / ชุด
□ เอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินสําหรับการซื .อหลักทรัพย์ (สามารถแสดงได้ มากกว่า / ประเภท) / ชุด
เช่น สําเนาบัญชีธนาคารย้ อนหลัง 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน, สลิปเงินเดือน หรื อสําเนาใบหลักทรัพย์
□ เอกสารเพิ!มเติม กรณีบคุ คลต่างด้ าว ควรแสดงใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) (ถ้ ามี) /ชุด
□ เอกสารเพิ!มเติม กรณีมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ อย่างละ / ชุด, อากรแสตมป์ AB บาท

การจัดส่ งเอกสารและหลักฐานการเปิ ดบัญชี
•

สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที!
บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
ฝ่ าย สนับสนุนการตลาด (Marketing Administrative) (เปิ ดบัญชี)
เลขที! /LM อาคารเกษร ทาวเวอร์
ชัน. /N-/P ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /BAAB

•

หรื อติดต่อมายังเจ้ าหน้ าที!บริ ษัทฯ ฝ่ ายออนไลน์ เซอร์ วิส (Online Service) เบอร์ โทรศัพท์ B LBBX YBBB

หมายเหตุ :
- ท่านสามารถสมัครใช้ บริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (ATS) ด้ วยตนเองได้ โดยตรงกับธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ATM, Online Banking,
Call Center ธนาคาร เพื!อลดระยะเวลาการสมัครใช้ บริ การฯ ATS ซึง! ตามปกติธนาคารจะใช้ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมตั ิประมาณ L สัปดาห์
- สอบถามวิธีการสมัคร ATS ด้ วยตนเองเพิ!มเติมได้ ที!ฝ่ายออนไลน์ เซอร์ วิส (Online Service) เบอร์ โทรศัพท์ B LBBX YBBB หรื อที!เว็บไซต์ www.yuanta.co.th
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วันที!

/

/

ข้ า พเจ้ าฯ ในฐานะลูก ค้ า หรื อผู้ข อใช้ บ ริ การ มีความประสงค์ เปิ ดบัญ ชีและตกลงให้ ข้ อมูลแก่บ ริ ษัท หลัก ทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํา กัด ("บริ ษัท ฯ")
เพื! อประกอบการเปิ ดบัญ ชี ซือ. ขาย หรื อทําธุ รกรรมที!เกี! ยวกับ หลักทรั พย์ และ/หรื อสัญ ญาซือ. ขายล่ว งหน้ า ดังต่อไปนี .

ประเภทบัญชี
□ บัญชีซื .อขายหลักทรัพย์ (Equity)
◯ บัญชี Cash
□ บัญชีซื .อขายสัญญาซื .อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ◯ บัญชี TFEX-0
□ บัญชีซื .อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

◯ บัญชี Cash Balance
◯ บัญชี TFEX-4 (Settrade)

◯ บัญชี Credit Balance
◯ บัญชี MT4

□ บัญชีซื .อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

□ บัญชีซื .อขายตราสารหนี .

□ บัญชีบริ การออกแบบการลงทุน (Yuanta Wealth)
บริ การอื&นๆ บนบัญชี
□ ธุรกรรมยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
□ ธุรกรรม Equity Linked Note (ELN)

◯ บัญชี Alpha Wealth ◯ บัญชี My Wealth
◯ อัตราให้ ยืม Low Rate (ตามประกาศบริ ษัทฯ)

◯ อัตราให้ ยืม High Rate (ตามประกาศบริ ษัทฯ)

ข้ อมูลส่ วนตัว
◯ นาย
◯ นาง
◯ นางสาว
◯ อื!นๆ
ชื!อ (ภาษาไทย)
นามสกุล
ชื!อ (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล
วัน / เดือน / ปี เกิด
/
/
อายุ
ปี
สัญชาติ
ประเภทบัตร
◯ บัตรประจําตัวประชาชน
◯ บัตรข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
◯ หนังสือเดินทาง
เลขที!บตั ร
วันที!ออกบัตร
/
/
การศึกษาสูงสุด
◯ ปริ ญญาตรี
◯ สูงกว่าปริ ญญาตรี ◯ อื!นๆ
สถานะภาพสมรส ◯ โสด
◯ สมรส
มีบตุ รอยูใ่ นอุปการะ
คน
ข้ อมูลคูส่ มรส ชื!อ-นามสกุล
เลขที!บตั รประจําตัวประชาชน
อาชีพ
ตําแหน่งงาน
สถานที!ทํางาน
รายได้ ตอ่ ปี

วันที!หมดอายุ

/

/

บาท

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ
อาชีพ
◯ ข้ าราชการ
◯ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
◯ เกษี ยณ
◯ นักลงทุน
◯ เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ / ค้ าขาย
ประเภทธุรกิจ
◯ ธุรกิจซื .อขายเพชรพลอย/อัญมณี หรื อโลหะมีคา่ /ทองคํา
◯ ธุรกิจนายหน้ าหรื อตัวแทนซื .อขายอสังหาริ มทรัพย์
◯ ธุรกิจรับแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ
◯ ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงิน ทังในและต่
.
างประเทศ
◯ ธุรกิจหรื อให้ เช่าซื .อรถยนต์/รถยนต์มือสอง
ชื!อสถานที!ทํางาน / สถานศึกษา / สถานกิจการ
ตําแหน่งงาน

◯ พนักงานบริ ษัท
◯ พ่อบ้ าน / แม่บ้าน
◯ อื!นๆ (โปรดระบุ อาชีพ)
◯ ธุรกิจสถานบริ การ
◯ ธุรกิจผลิต/ค้ าอาวุธ
◯ ธุรกิจนายหน้ ารับจัดหางาน
◯ ธุรกิจท่องเที!ยว/ทัวร์ /มัคคุเทศน์
◯ อื!นๆ (โปรดระบุ ประเภทธุรกิจ)
ชื!อหน่วยงาน
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◯ พนักงานธนาคาร/สถาบันการเงิน
◯ นักศึกษา

◯ ธุรกิจค้ าของเก่า/วัตถุโบราณ
◯ ธุรกิจให้ ก้ ยู ืมเงินนอกระบบ
◯ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร (NGO)
◯ ธุรกิจคาสิโนและการพนัน

อายุงาน

ปี

ข้ อมูลทางการเงิน/วัตถุประสงค์ ในการลงทุน
รายได้ ต่อปี โปรดระบุ**
◯ ตํ!ากว่า 500,000 บาท
◯ ตังแต่
. 4,000,001 - 10,000,000 บาท
มูลค่ าทรั พย์ สินส่ วนตัว โปรดระบุ**
◯ ตํ!ากว่า 2,000,000 บาท
◯ ตังแต่
. 10,000,001 - 30,000,000 บาท
◯ ตังแต่
. 70,000,001 บาทขึ .นไป
** โปรดระบุ

◯ ตังแต่
. 500,001 - 1,000,000 บาท
◯ ตังแต่
. 10,000,0001 บาทขึ .นไป

◯ ตังแต่
. 1,000,001 - 4,000,000 บาท

◯ ตังแต่
. 2,000,001 - 5,000,000 บาท
◯ ตังแต่
. 30,000,001 - 50,000,000 บาท

◯ ตังแต่
. 5,000,001 - 10,000,000 บาท
◯ ตังแต่
. 50,000,001 – 70,000,000 บาท

เพื อประกอบการพิ จารณาข้อมูลทางการเงิ นของลุกค้าและการลงทุนในผลิ ตภัณฑ์ในตลาดทุนทีมี ความเสียงสูงหรื อมี ความซับซ้อน เช่น ตราสารหนี - , ELN

แหล่ งที&มาของรายได้ /เงินลงทุน
◯ เงินเดือน
ประเทศที&มาของรายได้ /เงินลงทุน ◯ ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ในการลงทุน
◯ ระยะยาว

◯ เงินออม
◯ การประกอบธุรกิจ ◯ อื!นๆ (โปรดระบุ)
◯ ประเทศอื!น(โปรดระบุ)
◯ ระยะปานกลาง ◯ ระยะสัน.
◯ อื!นๆ (โปรดระบุ)

ข้ อมูลการติดต่ อและข้ อมูลที&อยู่ของลูกค้ า
ข้ อมูลการติดต่ อ**

E-mail address

เบอร์ โทรศัพท์ / มือถือ

** ข้ อมูลการติดต่ อที&ลูกค้ าให้ ไว้ ต่อบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูลที&สําคัญ หากข้ อมูลดังกล่ าวมีการเปลี&ยนแปลงไป ลูกค้ าตกลงที&จะแจ้ งข้ อมูลที&เป็ นปั จจุบันให้ บริษัทฯ ทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อักษรทันที หากบริษัทฯ ไม่ ได้ รับการแจ้ งเปลี&ยนแปลงให้ ถือว่ าข้ อมูลการติดต่ อที&ลูกค้ าได้ ให้ ไว้ ต่อบริษัทฯ ล่ าสุดเป็ นข้ อมูลที&ถูกต้ องและเป็ นปั จจุบันแล้ ว

ข้ อมูลเครื อข่ ายสังคมอื&นๆ
ข้ อมูลที&อยู่
7. ที&อยู่ทะเบียนบ้ าน

9. ที&อยู่ปัจจุบัน

Facebook

Line ID
รายละเอียดที&อยู่

เลขที!
ซอย

หมูท่ ี!

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

◯ ตรงกับทะเบียนบ้ าน
เลขที!

:. สถานที&ทาํ งาน

◯ ที!อยูอ่ ื!น (โปรดระบุ)
หมูท่ ี!

อาคาร/หมูบ่ ้ าน

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

◯ ตรงกับทะเบียนบ้ าน
เลขที!

4. สถานที&ติดต่ อทางไปรษณีย์

อาคาร/หมูบ่ ้ าน
ถนน

◯ ตรงกับที!อยูป่ ั จจุบนั
หมูท่ ี!

◯ ที!อยูอ่ ื!น (โปรดระบุ)
อาคาร/หมูบ่ ้ าน

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

◯ ตรงกับทะเบียนบ้ าน
เลขที!

◯ ตรงกับที!อยูป่ ั จจุบนั
หมูท่ ี!

โทรศัพท์

◯ ตรงกับสถานที!ทํางาน ◯ ที!อยูอ่ ื!น (โปรดระบุ)
อาคาร/หมูบ่ ้ าน

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์
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ข้ อมูลบุคคลที&สามารถติดต่ อได้ (กรณีเร่ งด่ วนและไม่ สามารถติดต่ อลูกค้ าได้ )
ชื!อ-นามสกุล
สถานที&ติดต่ อ เลขที!

เลขที!บตั รประจําตัวประชาชน
หมูท่ ี!

อาคาร / หมูบ่ ้ าน

ซอย

ถนน

ตําบล / แขวง

อําเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ / มือถือ

E-mail address

ความสัมพันธ์

ข้ อมูลธนาคารเพื&อการชําระราคา
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื&อการชําระราคาโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
◯ ธนาคารกรุงเทพ
◯ ธนาคารกสิกรไทย
◯ ธนาคารทหารไทย
◯ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
◯ ธนาคารเกียรตินาคิน
◯ ธนาคารทิสโก้

◯ ธนาคารไทยพาณิชย์
◯ ธนาคารกรุงไทย
◯ ธนาคารซีไอเอ็มบี

◯ ธนาคารธนชาต
◯ ธนาคารยูโอบี
◯ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์

ชื!อบัญชี

สาขา

เลขที!บญ
ั ชี
E-Dividend

ประเภทบัญชี ◯ ออมทรัพย์

◯ กระแสรายวัน

เพื!อให้ การบริ การมีประสิทธิภาพ และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า การจ่ายเงินปั นผล/ดอกเบี .ย และสิทธิอื!นๆ ที!เป็ นตัวเงินโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะนําฝากเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีที!ท่านใช้ ในการหักบัญชีอตั โนมัติ (ATS) ที!ท่านได้ แจ้ งไว้ กับบริ ษัทฯ บริ การนี .ใช้ สําหรับหลักทรัพย์ในบัญชีซื .อขาย
หลักทรัพย์ของท่านที!มีอยู่กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด เท่านัน. หากท่านประสงค์ที!จะไม่ใช้ บริ การ E-Dividend กรุ ณาแจ้ งความประสงค์ต่อเจ้ าหน้ าที! ท่านสามารถสอบถาม
ข้ อมูลเพิ!มเติมได้ ที!ฝ่ายออนไลน์ เซอร์ วิส (Online Service) โทรศัพท์ BL-BBX YBBB

ข้ อกําหนดการให้ บริการจัดส่ งข้ อมูล/เอกสาร
E-Document
เพื!อให้ การบริ การมีประสิทธิภาพและเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า บริ ษัทฯ จะทําการส่งข้ อมูล,รายงานและเอกสารอื!นใด เช่น ใบยืนยันการซื .อขายหลักทรัพย์(Confirmation),
รายงานการลงทุนประจํ า เดื อ น(Monthly Statement) ในรู ป แบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ผ่า นทางจดหมายอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ( Email) โดยจะจัดส่ง ตามที! อ ยู่ไ ปรษณี ย์ ทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Email Address) ที!ท่านได้ แจ้ งไว้ กับบริ ษัทฯ หากท่ านประสงค์ ท& ีจะรั บเอกสารดังกล่ าวทางไปรษณีย์กรุ ณาแจ้ งความประสงค์ ต่อเจ้ าหน้ าที&บริ ษัทฯ ท่ านสามารถสอบถาม
ข้ อมูลเพิ&มเติมได้ ท& ีฝ่ายออนไลน์ เซอร์ วสิ (Online Service) โทรศัพท์ R9-RRS TRRR

แบบแสดงตนทั&วไปของลูกค้ า
1. ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นเจ้ าของบัญชีและเป็ นผู้รับผลประโยชน์1ที!แท้ จริ งจากการซื .อขายหลักทรัพย์และ/หรือ
สัญญาซื .อขายล่วงหน้ าในบัญชีนี .
ชื!อ-นามสกุล
เลขที!บตั รประชาชน
ความสัมพันธ์

◯ ใช่

◯ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)

2. ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นเจ้ าของบัญชีมีอํานาจควบคุมการซื .อขายหลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซื .อขายล่วงหน้ าในบัญชีนี . ◯ ใช่

◯ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)

ชื!อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์

เลขที!บตั รประชาชน

3. ข้ าพเจ้ ามีความเกี!ยวข้ องกับพนักงานของบริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
ชื!อ-นามสกุล
ฝ่ ายงาน

◯ ไม่มี
เลขที!บตั รประชาชน

ความเกี!ยวข้ อง

เบอร์ โทรศัพท์ / มือถือ

4. ผู้รับมอบอํานาจในการซื .อขายหรื อทําธุรกรรมที!เกี!ยวกับหลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซื .อขายล่วงหน้ า
ชื!อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์

◯ มี (โปรดระบุ)

เลขที!บตั รประชาชน
เบอร์ โทรศัพท์ / มือถือ

เอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้ าสําหรับบุคคลธรรมดา 3/11

◯ ไม่มี

◯ มี (โปรดระบุ)

แบบแสดงตนทั&วไปของลูกค้ า
5. ข้ าพเจ้ าและคูส่ มรสไม่มีประวัติการกระทําความผิดมูลฐาน2 ตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ
◯ ไม่มี
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที!มีอานุภาพทําลายล้ างสูง
มูลฐานความผิด
ปี พ.ศ. ที!กระทําความผิด

◯ มี (โปรดระบุ)

6. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3 ของข้ าพเจ้ า

◯ มี (โปรดระบุ)

◯ ไม่มี

ตําแหน่งทางการเมือง

ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง

7. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3 ของบิดา / มารดา / คูส่ มรส / บุตร / ผู้รับมอบอํานาจ

◯ ไม่มี

ตําแหน่งทางการเมือง

◯ มี (โปรดระบุ)

ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง

แบบแสดงตนทั&วไปของผู้รับมอบอํานาจ **เฉพาะกรณีมีการทํามอบอํานาจ**
ชื!อ (ภาษาไทย)
นามสกุล
ชื!อ (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล
เลขที!บตั ร
วันที!ออกบัตร
วัน / เดือน / ปี เกิด
/
/
อายุ
ปี สัญชาติ
เบอร์ โทรศัพท์ /มือถือ
E-mail address
อาชีพ
ชื!อสถานที!ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
กรณีผ้ รู ับมอบอํานาจเป็ นคนต่างด้ าว โปรดระบุที!อยูใ่ นประเทศเจ้ าของสัญชาติ

/

/

1. ผู้รับมอบอํานาจไม่มีประวัติการกระทําความผิดมูลฐาน2ตาม พรบ.ป้องกัน และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ.
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที!มีอานุภาพทําลายล้ างสูง
มูลฐานความผิด

◯ ไม่มี

/

/

◯ มี (โปรดระบุ)

ปี พ.ศ. ที!กระทําความผิด

2. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3ของผู้รับมอบอํานาจ

◯ ไม่มี

ตําแหน่งทางการเมือง

◯ มี (โปรดระบุ)

ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง

3. ผู้รับมอบอํานาจมีความเกี!ยวข้ องกับพนักงานของบริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
ชื!อ-นามสกุล
ฝ่ ายงาน

วันที!หมดอายุ

◯ ไม่มี

◯ มี (โปรดระบุ)

เลขที!บตั รประชาชน
ความเกี!ยวข้ อง

เบอร์ โทรศัพท์ / มือถือ

2) เจ้าของบัญชี และเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของบัญชี ทีแท้จริ ง หรื อ มี อํานาจควบคุมความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จของลูกค้ากับสถาบันการเงิ น หรื อ บุคคลทีลูกค้า
ทําธุรกรรมแทน หรื อบุคคลผูใ้ ช้อํานาจควบคุมนิ ติบคุ คล
:) ความผิ ดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิ ดที นําไปสู่การฟอกเงิ นตามที กฎหมายกํ าหนด เช่น ความผิ ดเกี ยวกับยาเสพติ ด ความผิ ดเกี ยวกับค้ามนุษย์ ความผิ ดเกี ยวกับการพนัน
ความผิ ดเกี ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกงหรื อยักยอกทรัพย์ ความผิ ดเกี ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิ ดต่อหน้าที ราชการ ความผิ ดเกี ยวกับการก่อการร้าย ความผิ ดเกี ยวกับการ
ปลอมแปลงเอกสารสิ ทธิ บัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ หนังสือเดิ นทาง ความผิ ดเกี ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมในการซื -อขายหลักทรัพย์
A) ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง หมายถึ ง บุ ค คลที ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งระดับ สู ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งและพ้ น จากตํ า แหน่ ง เป็ นระยะเวลา
ไม่ เ กิ น 1 ปี หรื อบุ ค คลที ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดับ สู ง และมี ห น้า ที บริ หารราชการส่ ว นกลาง รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานอื นของรั ฐ หรื อบุ คคลที ดํ า รงตํ า แหน่ง ระดับ สูง และ
มี อํานาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ ายทหาร ฝ่ ายตํารวจ หรื อ เป็ นสมาชิ กในครอบครัว ได้แก่ บิ ดา มารดา คู่สมรส บุตรและผูร้ ่ วมงานใกล้ชิด
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้ า (Suitability Test)
การทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้ าเพื!อให้ ลกู ค้ าทราบถึงระดับความเสี!ยงที!เหมาะสมกับตนเอง และเพื!อให้ บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการให้ คําแนะนําในการลงทุน
ที!เหมาะสมกับระดับความเสี!ยงของลูกค้ า ดังนันขอให้
.
ลกู ค้ าเลือกคําตอบที!คิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที!สดุ และตอบคําถามให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ
คําถาม ข้ อ7-7R ใช้ เพื&อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้ า (สําหรั บลูกค้ านิติบุคคลให้ เริ&มตังZ แต่ ข้อที& : เป็ นต้ นไป)
/. ปั จจุบนั ท่านอายุ
1) มากกว่า 55 ปี
3) 35 – 44 ปี

M. ระยะเวลาที!ท่านคาดว่าจะไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี .
1) ไม่เกิน 1 ปี
L) / ถึง A ปี
3) 3 ถึง 5 ปี
N) มากกว่า ‚ ปี

2) 45 – ‚‚ ปี
N) น้ อยกว่า A‚ ปี

L. ปั จจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้ จ่ายประจํา เช่น ค่าผ่อนบ้ าน รถ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว
และค่าเลี .ยงดูครอบครัว เป็ นสัดส่วนเท่าใด
/) มากกว่าร้ อยละ M‚ ของรายได้ ทงหมด
ั.
L) ระหว่างร้ อยละ ‚B ถึงร้ อยละ M‚ ของรายได้ ทงหมด
ั.
A) ระหว่างร้ อยละ L‚ ถึงร้ อยละ ‚B ของรายได้ ทงหมด
ั.
N) น้ อยกว่าร้ อยละ L‚ ของรายได้ ทงหมด
ั.

Y. ถ้ าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที!มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้ วยเช่นกัน
ท่านจะรู้สกึ อย่างไร
/) กังวลและตื!นตระหนกกลัวขาดทุน
L) ไม่สบายใจแต่พอเข้ าใจได้ บ้าง
A) เข้ าใจและรับความผันผวนได้ ในระดับหนึ!ง
N) ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที!อาจจะได้ รับสูงขึ .น

A. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบนั อย่างไร
/) มีทรัพย์สินน้ อยกว่าหนี .สิน
L) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี .สิน
A) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี .สิน
N) มีความมัน! ใจว่ามีเงินออมหรื อเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ ว

X. ท่านจะรู้สกึ กังวล/รับไม่ได้ เมื!อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
/) ‚% หรื อน้ อยกว่า
L) มากกว่า ‚%-/B%
A) มากกว่า /B%-LB%
N) มากกว่า LB% ขึ .นไป

N. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรื อมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุม่ ใดต่อไปนี .บ้ าง
(เลือกได้ มากกว่า / ข้ อ)
/) เงินฝากธนาคาร
L) พันธบัตรรัฐบาล หรื อกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
A) หุ้นกู้ หรื อกองทุนรวมตราสารหนี .
N) หุ้นสามัญ หรื อกองทุนรวมหุ้น หรื อสินทรัพย์อื!นที!มีความเสี!ยงสูง

/B. หากปี ที!แล้ วท่านลงทุนไป /BB,BBB บาท ปี นี .ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ Y‚,BBB บาท
ท่านจะทําอย่างไร
/) ตกใจ และต้ องการขายการลงทุนที!เหลือทิ .ง
L) กังวลใจ และจะปรับเปลี!ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที!เสี!ยงน้ อยลง
A) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
N) ยังมัน! ใจ เพราะเข้ าใจว่าต้ องลงทุนระยะยาว และจะเพิ!มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื!อเฉลี!ยต้ นทุน

‚. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
/) เน้ นเงินต้ นต้ องปลอดภัยและได้ รับผลตอบแทนสมํ!าเสมอแต่ตํ!าได้
L) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนที!สมํ!าเสมอ แต่อาจเสี!ยงที!จะสูญเสียเงินต้ นได้ บ้าง
A) เน้ นโอกาสได้ รับผลตอบแทนที!สงู ขึ .น แต่อาจเสี!ยงที!จะสูญเสียเงินต้ นได้ มากขึ .น
N) เน้ นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี!ยงที!จะสูญเงินต้ นส่วนใหญ่ได้
P. เมื!อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุม่ การลงทุนที!อาจเกิดขึ .นด้ านล่าง
ท่านเต็มใจที!จะลงทุนในกลุม่ การลงทุนใดมากที!สดุ

คําถามข้ อ 77-79 ใช้ เป็ นข้ อมูลเพิ&มเติมเพื&อประกอบการให้ คาํ แนะนํา

ใช้ เฉพาะที&จะมีการลงทุนในอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยตรงเท่ านันZ
//. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์ และหุ้นกู้อนุพนั ธ์ประสบความสําเร็ จ ท่านจะได้ รับผลตอบแทนในอัตราที!
สูงมาก แต่หากการลงทุนล้ มเหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทังหมด
.
และอาจต้ องลงเงินชดเชยเพิ!ม
บางส่วน ท่านยอมรับได้ เพียงใด
/) ไม่ได้
L) ได้

ใช้ เฉพาะที&จะมีการลงทุนในต่ างประเทศ
/)
L)
A)
N)

กลุม่ ที! / มีโอกาสได้ รับผลตอบแทน L.‚% โดยไม่ขาดทุนเลย
กลุม่ ที! L มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด M% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง /%
กลุม่ ที! A มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด /‚% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง ‚%
กลุม่ ที! N มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงสุด L‚% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ ถึง /‚%

/L. นอกเหนือจากความเสี!ยงในการลงทุนแล้ ว ท่านสามารถรับความเสี!ยงด้ านอัตราแลกเปลี!ยน
ได้ เพียงใด
/) ไม่ได้
L) ได้

ลูกค้ าสามารถแจ้ งความประสงค์ ไม่ ขอทําแบบประเมินระดับความเสี&ยงในการลงทุน (ตามแบบฟอร์ มที&บริ ษัทฯ กําหนด) หากเข้ าเงื&อนไข
กรณีลูกค้ าบุคคลหากมีสถานะ
• เป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่ พิเศษหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. (**คํานิยาม)
กรณีนิติบุคคลหากมีสถานะ
• มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่ าสุดที&ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว ตังZ แต่ 7RR ล้ านบาทขึนZ ไป หรือ
• มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรั พย์ หรือสัญญาซือZ ขายล่ วงหน้ าล่ าสุดที&ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว ตังZ แต่ 9R ล้ านบาท
**คํานิยาม - มีสินทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั . ‚B ล้ านบาทขึ .นไป
- มีรายได้ ต่อปี ตังแต่
. N ล้ านบาทขึ .นไป
- มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื .อขายล่วงหน้ าตังแต่
. /B ล้ านบาทขึ .นไปหรื อในกรณีที!นบั รวมเงินฝากแล้ วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตังแต่
. LB ล้ านบาทขึ .นไป

เอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้ าสําหรับบุคคลธรรมดา 5/11

ส่ วนที& 7 เกณฑ์ การคิดคะแนน
ตอบ 1. = 1 คะแนน
ตอบ 9. = 2 คะแนน
ตอบ 3. = 3 คะแนน
สําหรับคําถามข้ อ N หากตอบหลายข้ อให้ เลือกข้ อที!คะแนนสูงสุด สําหรับข้ อ 11 และ /L ไม่นํามาคิดคะแนน

ตอบ b. = N คะแนน

ผลการประเมินของท่ าน รวม [

] คะแนน

ส่ วนที& 9 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่ างคําแนะนําการจัดสรรการลงทุน
คะแนน

สัดส่ วนการจัดสรรการลงทุน

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ระดับ
ความเสี&ยง

น้ อยกว่า /‚

น้ อยกว่า /A

◯1

เสี!ยงตํ!า

15 - 21

13 - 18

◯2

เสี!ยงปานกลางค่อนข้ างตํ!า

< 20%

22 - 29

19 - 24

◯3

เสี!ยงปานกลางค่อนข้ างสูง

30 - 36

25 - 30

◯4

AM ขึ .นไป

A/ ขึ .นไป

◯5

ประเภทนักลงทุน

เงินฝากและ
ตราสารหนีรZ ะยะสันZ

ตราสารหนีภZ าครัฐ
ที&มีอายุมากกว่ า 7 ปี

ตราสารหนี Z
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก*

< 20%

< 10%

< 5%

< 70%

< 20%

< 10%

< 10%

< 60%

< 30%

< 10%

เสี!ยงสูง

< 10%

< 40%

< 40%

< 20%

เสี!ยงสูงมาก

< 5%

< 30%

> 60%

< 30%

> 60%

หมายเหตุ - ทําเครื! องหมาย ในช่อง ◯ ให้ ตรงกับระดับความเสี!ยงของลูกค้ าที!ได้ จากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
- * รวมถึง สินค้ าโภคภัณฑ์ สัญญาซื .อขายล่วงหน้ า
.

ระดับ
ความเสี&ยง

คะแนน

1

น้ อยกว่า /‚

นักลงทุนประเภทเสี!ยงตํ!า:
* ตราสารหนี .ที!มีระดับความเสี!ยง 1
ต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็ กน้ อย * กองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1
ไม่ต้องการความเสี!ยงและมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในระยะสันๆ
.
* ตราสารหนี .และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 2-8
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทังหมด
.

ลงทุนในตราสารหนี .เท่านัน.

2

15 - 21

นักลงทุนประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้ างตํ!า:
* ตราสารหนี .ที!มีระดับความเสี!ยง 1-4
รั บความเสี!ยงได้ น้อย เน้ นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้ * ตราสารทุนได้ บางส่วน
สมํ!าเสมอจากการลงทุน
* กองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1-4
* ตราสารหนี .และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 5-8
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทังหมด
.

ลงทุนในสินทรัพย์เสี!ยง*
ไม่เกิน L‚%

3

22 - 29

นักลงทุนประเภทเสี!ยงปาน
กลางค่อนข้ างสูง :
สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที!ลดลงเป็ นครัง. คราวได้

* ตราสารหนี .ที!มีระดับความเสี!ยง 1-5
* ตราสารทุนได้ ปานกลาง
* กองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1-5
* ตราสารหนี .และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 6-8
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทังหมด
.

ลงทุนในสินทรัพย์เสี!ยง*
ไม่เกิน ‚B%

4

30 - 36

นักลงทุนประเภทเสี!ยงสูง :
ยอมรั บ ความเสี! ย งสูง ได้ รั บ ความผัน ผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรั บ การขาดทุน ได้ โดยมุ่งหวัง การเติ บโตของเงิ น
ลงทุน และผลตอบแทนในระยะยาว

* ตราสารหนี .ที!มีระดับความเสี!ยง 1-7
* ตราสารทุนได้ ค่อนข้ างมาก
* ตราสารอนุพนั ธ์ได้ บางส่วน
* กองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1-7
* ตราสารหนี .และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 8
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทังหมด
.

ลงทุนในสินทรัพย์เสี!ยง*
ไม่เกิน M‚%

5

ประเภทนักลงทุน
และระดับความเสี&ยง

ประเภทตราสารที&สามารถลงทุนได้
และทางเลือกเพื&อการลงทุน

* ตราสารหนี .ที!มีระดับความเสี!ยง 1-8
ตังแต่
. AM ขึ .นไป นักลงทุนประเภทเสี!ยงสูงมาก :
ต้ องการได้ รับโอกาสที! จ ะได้ รั บผลตอบแทนสูง แม้ จะมีความ * ตราสารทุน
เสี!ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ ในระดับสูงพอควร
* ตราสารอนุพนั ธ์ได้ บางส่วน
* ตราสารหนี .และกองทุนรวมที!มีระดับความเสี!ยง 1-8
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คําอธิบายระดับความเสี&ยง
ของกองทุนส่ วนบุคคล

ลงทุนในสินทรัพย์เสี!ยง*
ไม่เกิน /BB%

คําอธิบายระดับความเสี)ยงของตราสารหนี

คําอธิบายระดับความเสี)ยงของกองทุนรวม

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 1
- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน ปี
ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 2
- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือตังแต่ 1-5 ปี
ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 3
- หุ้นกู้ที$มีอนั ดับความน่าเชื$อถือตังแต่ AA- ขึนไปที$อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี
- ตราสารหนีที$มีอนั ดับความน่าเชื$อถือตังแต่ AA- ขึนไป ที$อายุคงเหลือตังแต่ 1-5 ปี
- ตราสารหนีที$มีอนั ดับความน่าเชื$อถือตังแต่ A+/A/A- ที$มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 4
- ตราสารหนีที$มีอนั ดับความน่าเชื$อถือ ตังแต่ AA- ขึนไป ที$อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี
- ตราสารหนีที$มีอนั ดับความน่าเชื$อถือ A+/A/A- ที$อายุคงเหลือตังแต่ 1 ปี ขึนไป
- ตราสารหนีที$มีอนั ดับความน่าเชื$อถือ BBB+/BBB/BBB- หุ้นกู้อนุพนั ธ์หรื อหุ้นกู้ที$มีเงื$อนไขซับซ้ อนที$มี Underlying เป็ นหลักทรัพย์ / ดัชนีห้ นุ
หรื อตราสารหนี/อัตราดอกเบีย ภายในประเทศที$แพร่หลายและมีการประกันเงินต้ นไม่
ตํ$ากว่า 100%
ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 5
- ตราสารกี$งหนีกึ$งทุน (Hybrid Bond)
- ตราสารหนีที$ให้ สิทธิผ้ อู อกไถ่ถอนก่อนกําหนด

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 1
กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ
นโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ$ เงินฝากหรื อตราสารหนีหรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื$น
หรื อการหาดอกผลอื$นตามที$สํานักงานกําหนด ซึง$ มีกําหนดชําระคืนเมื$อทวงถาม หรื อจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารหนี หลัก ทรั พ ย์ และสัญ ญาดัง กล่า วต้ อ งมี อ ายุสัญ ญาคงเหลื อ ไม่เ กิ น 397 วัน นับ แต่ วัน ที$ ล งทุ น
ในทรัพย์สินหรื อเข้ าทําสัญญานัน กองทุนประเภทนีมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ$ง ไม่เกิน 3 เดือน
กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 2
กองทุนรวมตลาดเงิน
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 โดยลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ$งเงินฝาก หรื อตราสารหนี
หรื อ หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื$ น หรื อ การหาดอกผลอื$ น ตามที$ สํา นัก งานกํ าหนด ซึ$ง มี กํ า หนดชํ า ระคื นเมื$อ
ทวงถาม หรื อจะครบกําหนดชําระคืนโดยตราสารหนี หลักทรัพย์และสัญญาดังกล่าวต้ องมีอายุสญ
ั ญาคงเหลือ
ไม่เ กิ น 397 วัน นับ แต่ วัน ที$ ล งทุน ในทรั พ ย์ สิ น หรื อ เข้ า ทํ า สัญ ญานันกองทุน ประเภทนี มี Portfolio Duration
ในขณะใดขณะหนึ$ง ไม่เกิน 3 เดือน
กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 3
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
มีนโยบายเน้ นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี$ยรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ NAV
กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 4
กองทุนรวมตราสารหนี
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีทัว$ ไป
กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 5
กองทุนรวมผสม
มีนโยบายได้ ทงั ตราสารทุนและตราสารหนี โดยตราสารทุน ณ ขณะใดขณะหนึ$งน้ อยกว่าร้ อยละ 65 ของ NAV

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 6
- ตราสารหนีเอกชนที$มีอนั ดับความน่าเชื$อถือตํ$ากว่า Investment Grade
(ตราสารประเภท Non-Investment Grade)
- ตราสารหนีเอกชนที$ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื$อถือ

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 6
กองทุนรวมตราสารทุน
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลัก โดยเฉลี$ยรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของ NAV

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 7
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิที$มีอนั ดับความน่าเชื$อถือตํ$ากว่า Investment Grade
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิที$ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื$อถือ
- ตราสารเงินกองทุน / หุ้นกู้ด้อยสิทธิที$นบั เป็ นเงินกองทุนตามข้ อกําหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 8
- หุ้นกู้อนุพนั ธ์ที$ไม่มีการประกันเงินต้ นหรื อประกันเงินต้ นตํ$าากว่า 10%
- หุ้นกู้อนุพนั ธ์หรื อหุ้นกู้ที$มีเงือนไขซับซ้ อนที$มี Underlying อื$นใดนอกเหนือจาก
หลักทรัพย์/ดัชนี หุ้นหรื อตราสารหนี/อัตราดอกเบียภายในระเทศที$แพร่หลาย

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 7
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อ ยกว่า
ร้ อยละ 80 ของ NAV
กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 8
กองทุนรวมที)มีการลงทุนในทรัพย์ สินทางเลือก
มี น โยบายลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที$ เ ป็ นทางเลื อ กใหม่ ใ นการลงทุ น หรื อ มี โ ครงสร้ างซับ ซ้ อ น เข้ า ใจยาก เช่ น
Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที$ไม่ใช่เพือ$ Hedging ซึง$ รวมถึงตราสารที$มีลกั ษณะของสัญญา
ซือขายล่วงหน้ าแฝงที$ไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น

เงื)อนไขและข้ อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้ า
- เมื$อเจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ ทําการประเมินความเสี$ยงในการลงทุนของลูกค้ า และเจ้ าหน้ าที$ / บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี$ยงในการลงทุนของลูกค้ า
ถือว่าลูกค้ ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึง$ ประมวลผลจากข้ อมูลที$ลกู ค้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ) และลูกค้ ารับทราบระดับความเสี$ยงในการลงทุนของตนแล้ ว
- สัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที$แสดงในแบบประเมินเป็ นเพียงตัวอย่างคําแนะนําเบืองต้ นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที$ได้ ทังนีลูกค้ าควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า
เงื$อนไขผลตอบแทนและความเสี$ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนขึนอยู่กับ การตัดสินใจของลูกค้ าเอง ซึ$ง ไม่ ผูกพันกับ ผลการประเมินของลูกค้ า และอาจมิ ได้ เป็ นไปตามระดับ ความเสี$ ยงของการลงทุนที$ ได้ รับ ตามแบบประเมินนี
รวมทังลูกค้ ายินยอมรับความเสี$ยงที$เกิดจากการลงทุน ในกรณี ที$ลกู ค้ าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี$ยงที$สงู กว่าระดับความเสี$ยงของการลุงทุนจากผลประเมินถื อว่าลูกค้ าตกลง
ที$จะยินยอมรั บความเสี$ยงของการลงทุนนันเอง ลูกค้ ายอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของลูกค้ าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี$ยนแปลง
ไปจากผลการประเมินได้ ทังนีบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร รวมทังพนักงาน เจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ ไม่มีความรับผิดภาระ หรื อหน้ าที$ตอ่ ความเสียหายใดๆ ที$เกิดขึนจากการลงทุนของลูกค้ า
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แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person for Individual Customer

เลขทีJ บญ
ั ชี / Account No
ผูข้ อเปิ ดบัญชี (คํานําหน้ า/ชืJอ/นามสกุล)

สัญชาติ

Applicant Name (Title/Name/Surname)

Nationality(ies)

โปรดระบุทุกสัญชาติทท่ี านถือ / Please specify all nationalities that you hold

บัตรประชาชนเลขทีJ

หนังสือเดิ นทาง เลขทีJ

ID Card No

Passport No

ส่วนทีJ 1 / Part 1

สถานะของลูกค้า / Status of Customer

บุคคลอเมริ กนั / U.S. Person
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9)

11| ท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ จะอาศัยอยูน่ อกสหรัฐอเมริกา Answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึHงในนันI คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั Answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship
โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเH ป็ นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
Answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

22| ท่านเป็ นผู้ถือบัตรประจําตัวผู้มีถิJนทีJอยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริ กา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจําตัวผูม้ ถี นิH ทีอH ยูถ่ าวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ทา่ นไม่วา่ บัตรดังกล่าวของ
ท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันทีทH า่ นกรอกและลงลายมือชืHอในแบบฟอร์มนีI
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันทีH ท่านกรอกและลงลายมือชืHอในแบบฟอร์มนีI
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.
Answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

33| ท่านมีสถานะเป็ นผูม้ ีถิJนทีJอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพืJอวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี อากรของสหรัฐอเมริ กา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผูม้ ถี นิH ทีอH ยูใ่ นสหรัฐอเมริกาหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจั จุบนั ท่านอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น
และหากต้องการรายละเอียดเพิมH เติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนีI

http://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.

คําถามเพิJ มเติ ม / Additional Questions
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง> ส่งเอกสารประกอบ)
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

34| ท่านเกิ ดในสหรัฐอเมริ กา (หรือดิ นแดนทีJเป็ นของสหรัฐอเมริ กา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริ กนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

5 ท่านมีคาํ สังทํ
J ารายการโอนเงิ นเป็ นประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีทีJเปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
ใช่/Yes
ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with YUANTA to an account maintained in the U.S.?

ไม่ใช่/No

46| ท่านมีการมอบอํานาจหรือให้อาํ นาจการลงลายมือชืJอแก่บคุ คลทีJมีทีJอยู่ในสหรัฐอเมริ กา เพืJอการใดๆ ทีJเกีJยวข้องกับบัญชีทีJเปิ ดไว้
ใช่/Yes
หรือมีอยู่กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ใช่หรือไม่
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with YUANTA granted to person with U.S. address?

ไม่ใช่/No

7 ท่านมีทีJอยู่เพืJอการติ ดต่อหรือดําเนิ นการเกีJยวกับบัญชีทีJเปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
แต่เพียง ทีJอยู่เดียวซึJงเป็ นทีJอยู่สาํ หรับรับไปรษณี ยแ์ ทนหรือทีJอยู่สาํ หรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with YUANTA?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

68| ท่านมีทีJอยู่อาศัยในปั จจุบนั หรือทีJอยู่เพืJอการติ ดต่อในสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชีทีJเปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด ใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

79| ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริ กา เพืJอการติ ดต่อท่านหรือบุคคลอืJนทีJเกีJยวข้องกับบัญชีทีJเปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริ ษทั หลักทรัพย์
ใช่/Yes
หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด หรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?

ไม่ใช่/No
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ส่วนทีJ 2 / Part 2

การยืนยันและการเปลีJยนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ข้อมูลทีHให้ตามแบบฟอร์มนีI หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

3.
4.

บริษัทหลัก ทรัพ ย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีส ิทธิใ ช้ดุ ล ยพินิ จ แต่เ พีย งฝ่ ายเดีย วทีHจ ะยุ ติค วามสัม พัน ธ์ทางการเงิน /ทางธุ ร กิจ กับ ท่า น ไม่ว่าทังI หมดหรือ บางส่ว นตามทีH
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U. S. Person but the information provided on this form or Form W- 9 is false, inaccurate or incomplete, YUANTA shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.
ท่านตกลงทีจH ะแจ้งให้บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ทราบและนํ าส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 30 วันหลังจากมี
เหตุการณ์เปลียH นแปลงอันทําให้ขอ้ มูลของท่านทีรH ะบุในแบบฟอร์มนีIไม่ถูกต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to YUANTA within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
ท่ า นรับ ทราบและตกลงว่ า ในกรณี ทHีท่ า นไม่ ไ ด้ดํ าเนิ น การตามข้อ 3 ข้า งต้น หรือ มีก ารนํ า ส่ง ข้อ มูล อัน เป็ น เท็จ ไม่ ถู ก ต้อ งหรือ ไม่ ค รบถ้ว นสมบู ร ณ์ เ กีHย วกับ สถานะของท่าน
บริษัท หลัก ทรัพ ย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีส ิทธิใ ช้ดุ ล ยพินิ จ แต่เ พีย งฝ่ ายเดีย วทีHจ ะยุ ติค วามสัม พัน ธ์ทางการเงิน /ทางธุ ร กิจ กับ ท่า นไม่ว่าทังI หมดหรือ บางส่ว นตามทีH
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle YUANTA
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.

ส่วนทีJ 3 / Part 3

1.

2.

การยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไH ม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ในการดําเนินการดังต่อไปนีI
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to:
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ บริษทั ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอืHน เพือH ประโยชน์ในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ของข้าพเจ้าเพือH ประโยชน์ ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงH รวมถึง หน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal
Revenue Service: IRS) ข้อ มูล ดังกล่าวรวมถึง ชืHอ ลูก ค้า ทีHอ ยู่ เลขประจําตัว ผู้เ สีย ภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลัก เกณฑ์เรืHอง FATCA(คือ เป็ น ผู้ป ฏิบตั ิตาม หรือ ผู้ไม่ให้
ความร่วมมือ) จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลืHอนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ
ทรัพย์สนิ อืHนๆ ทีมH อี ยู่กบั บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมูลอืHน ๆ ทีเH กีHยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอH าจถูกร้องขอโดย
ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอืHน และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงH รวมถึง IRS ด้วย
disclose to the entities under YUANTA and/ or agents and/ or other financial institutions for benefits of my financial transactions ( for the benefit of FATCA compliance) ,
domestic and/ or foreign tax authorities, including the U. S. Internal Revenue Service ( IRS) and/ or, 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 YUANTA, 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 entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions, domestic and/or foreign tax
authorities, including the IRS;
หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ททHี ่านได้รบั จากหรือผ่านบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ในจํานวนทีกH ําหนดโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ซึงH รวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัดกับหน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account and/or the income derived from or though YUANTA in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS,
pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between YUANTA and such tax authorities; and

3. ให้บริษทั จัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ) ทีแH ต่งตังI ให้บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ นับสนุ น/ตัวแทนในการขาย/

รับซืIอ/แลกเปลียH นหน่ วยลงทุนและผูเ้ กีHยวข้องหรือตัวแทนของบริษทั จัดการ/กองทุนดังกล่าวมีสทิ ธิใช้เอกสารข้อมูลคํายืนยันและคํายินยอมใดๆเกีHยวกับการแสดงตนและการเปิ ดเผย
ข้อมูล/หัก ณ ทีจH า่ ย (รวมถึงเอกสารฉบับนีIและเอกสารทีอH า้ งถึง)(ซึงH ต่อไปนีIจะรวมเรียกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายทีเH กียH วข้องทังI ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA
และกฎหมายฟอกเงิน) เสมือนหนึHงว่าข้าพเจ้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนันI กับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนันI ได้
asset management companies (including all funds that managed by such asset management companies) who appoints any of the company in YUANTA as distributor/agent
for subscribing/ redeeming/ switching the investment unit( s) and any of related person or agent of the asset management companies or funds, to use any documents,
information, affirmation, consent related to identification and disclosure/withholding (including this document and reference document) (hereinafter referred to as “Document
and Information”) in accordance with any applicable laws ( FATCA and AML) as if I have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person( s)
myself and authorize those person(s) to use/provide/share such Document and Information.
หากท่านไม่ให้ข้อมูลทีHจําเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุ คคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลทีจH ําเป็ นต้องรายงานให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด หรือ
ไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทีหH า้ มการรายงานข้อมูลได้ บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจH ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทาง
การเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทังI หมดหรือบางส่วน ตามทีบH ริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to YUANTA, or if you fail to provide
a waiver of a law that would prevent reporting, YUANTA shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/ business relationship with you or part of such
relationship as YUANTA may deem appropriate.
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คํารับรอง / ข้ อตกลงของลูกค้ าหรือผู้ขอใช้ บริการต่ อข้ อมูลและข้ อกําหนดและเงื)อนไขของบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม
. ลูกค้ าขอรับรองและยืนยันว่าข้ อมูลและรายละเอียดทีให้ ไว้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด ( “บริ ษัทฯ” ) ในเอกสารฉบับนี รวมถึงสัญญา แบบฟอร์ ม / เอกสาร
ประกอบอื$นๆ ที$เกี$ยวข้ องกับการเปิ ดบัญชี หรื อเอกสารฉบับอื$นที$อาจมีขนในอนาคตทั
ึ
งหมด ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
k. ลูกค้ าได้ รับมอบ อ่านรายละเอี ยด และได้ รับการชี แจง อธิ บายถึงการให้ บริ การ รวมถึงความเสี$ยงจากการทําธุรกรรมแต่ละประเภททังในตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์
และหลักทรั พย์ อื$นๆ (ถ้ ามี ) ตามเอกสารที$เกี$ ยวข้ องซึ$งเป็ นส่ว นหนึ$งของข้ อกํ า หนดและเงื$ อ นไขเกี$ ยวกับการให้ บริ การด้ า นการเงิน จากเจ้ าหน้ าที$ของบริ ษัทฯ แล้ ว และตกลง
ตามข้ อกําหนดและเงื$อนไขดังกล่าวนัน
l. ลูกค้ ามีความเข้ าใจ และรับทราบถึงข้ อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที$เกี$ ยวข้ อง ตลอดจนประกาศ หรื อข้ อบังคับของ หน่วยงานกํ ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ
ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริ ษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด, บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, หรื อของบริ ษัทฯ ในเรื$ องที$เกี$ยวข้ องเป็ นอย่างดีแล้ ว
o. ลูกค้ ายินดีปฏิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ของบริ ษัทฯ อย่างเคร่ งครัด และยินยอมให้ บริ ษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ ากับหน่วยงานกํ ากับดูแล
ธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริ ษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริ ษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศ
ไทย) จํากัด, บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, หน่วยงานที$มีอํานาจอื$น หรื อ บริ ษัทในเครื อของบริ ษัทฯ
5. ลูกค้ ารับทราบว่าบริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ ผ้ แู นะนําการลงทุนตัดสินใจซือขายหรื อทําธุรกรรมที$เกี$ยวกับหลักทรัพย์ และ / หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ า หรื อหลักทรัพย์อื$นๆ (ถ้ า
มี )แทนลูกค้ า ผู้แนะนํ าการลงทุนมี หน้ าที$ให้ คําแนะนํ าเกี$ ยวกับการลงทุนเท่านัน ลูกค้ าโปรดตัดสินใจซือขายหรื อทําธุรกรรมด้ วยตนเอง เว้ นแต่ลูกค้ าจะตกลงใช้ บริ การซือขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ ตัดสินใจแทนตามเกณฑ์ของสํานักงาน กลต.
r. ลูกค้ ารับทราบว่า เมื$อมีการซือขายหรื อทําธุรกรรมใดๆ ที$เกี$ยวกับบัญชีหลักทรัพย์หรื อบัญชีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ า บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดส่งข้ อมูลหรื อเอกสารยืนยันการซือขาย
หรื อเอกสารอื$นใดที$เกี$ ยวข้ องให้ แก่ลกู ค้ าตามช่องทางการติดต่อที$ลกู ค้ าแจ้ งไว้ ต่อบริ ษัทฯ ซึง$ ลูกค้ ามีหน้ าที$ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ ที$เกิดขึนในบัญชี เพื$อรักษาสิทธิประโยชน์
ของตัวลูกค้ าเองในฐานะผู้ลงทุน ทังนีไม่ว่าลูกค้ าจะรับข้ อมูลหรื อเอกสารด้ วยตนเองหรื อมีผ้ รู ับไว้ หรื อจะได้ เปิ ดอ่านข้ อมูลหรื อเอกสารหรื อไม่ก็ตาม ให้ ถือว่าลูกค้ าได้ รับและทราบถึง
ข้ อมูลหรื อเอกสารของบริ ษัทฯ แล้ วโดยชอบ
s. ลูกค้ ารับทราบและตกลงตามเงื$อนไข และข้ อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้ า รวมถึงรับทราบและตกลงตามข้ อกํ าหนด และเงื$อนไขในแบบ
แจ้ งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริ กนั / ไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั ตามข้ อมูลทังหมดที$ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี
t. ลูกค้ ารับทราบถึงสิทธิในการร้ องขอรับสําเนาข้ อกําหนด และเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน กับบริ ษัทฯ ทังนีโดยลูกค้ าตกลงที$จะปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษัทฯ
ที$เกี$ยวข้ องต่อไป
ข้ าพเจ้ าฯ ในฐานะลูกค้ าหรื อผู้ขอใช้ บริ การขอยืนยันตามคํารับรอง / ข้ อตกลงที$ระบุไว้ ข้างต้ น และยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกํ าหนด และเงื$อนไขต่างๆ ตามเอกสารเปิ ดบัญชี
ลูกค้ า รวมถึงข้ อกํ าหนดและเงื$อนไขเกี$ ยวกับการให้ บริ การด้ านการเงิน จึงได้ ลงลายมือชื$อไว้ เป็ นหลักฐาน และข้ าพเจ้ าฯ ขอยืนยันให้ ใช้ ลายมือชื$อที$ได้ ให้ ไว้ นีเป็ นตัวอย่างลายมื อชื$ อ
สําหรับการทําธุรกรรมทุกประเภทกับบริ ษัทฯ

ลูกค้ า / ผู้ขอใช้ บริ การ

.ลงชื)อ

Sign

Applicant

(

)

พยาน / เจ้ าหน้ าที)บริษัทฯ

ลงชื)อ
Sign

(

)
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Witness

หนังสือมอบอํานาจ
วันที$
โดยหนังสือฉบับนี ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที$
ถนน
เขต/อําเภอ
จังหวัด
ซึง$ ต่อไปนีจะเรี ยกว่า “ผู้มอบอํานาจ” ขอมอบอํานาจให้ แก่

เดือน

พ.ศ.

บัญชีเลขที$
แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย์

มีความสัมพันธ์ กบั ผู้มอบอํานาจเป็ น
อยูบ่ ้ านเลขที$
ถนน
แขวง/ตําบล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
เป็ นผู้มีอํานาจกระทําการใดๆ กับบริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัทฯ”) แทนข้ าพเจ้ า ดังนี

เขต/อําเภอ
ซึง$ ต่อไปในหนังสือนีเรี ยกว่า ”ผู้รับมอบอํานาจ”

1. ซือ ขาย โอน รั บโอน ฝาก จองซือ ยืมและให้ ยืม หลักทรั พย์ และ/หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ าทุกชนิ ดทุกประเภทที$ ซือขายกัน ในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
บริ ษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และที$อื$น รับทราบ ยืนยัน และ/หรื อรับรองผลการซือขายหรื อทําธุรกรรม ตลอดทังรับมอบ ส่งมอบ
หลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ า รวมทังสัง$ ถอนทรัพย์สินประเภทเงินวางประกัน แทนผู้มอบอํานาจ
2. ชําระเงินค่าซือหลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ า เงินวางประกัน ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้ จา่ ยทังปวงที$เกี$ยวกับการซือขาย การจําหน่ายจ่ายโอน
หรื อการทําธุรกรรมที$เกี$ยวกับหลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ า และ/หรื อรับชําระค่าขายหลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ า เงินวางประกัน รวมทังเงินปั นผล
ดอกเบีย หรื อสิทธิอื$นใดที$เกิดจากหลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ า รวมทังการหักภาษี การค้ า และ/หรื อภาษี เงินได้ และนําส่งกรมสรรพากร
3. รับโอนหลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ า หรื อสิทธิในหลักทรัพย์และ/หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ าซึง$ ผู้รับมอบอํานาจ และ/หรื อ ผู้มอบอํานาจสัง$ ให้ บริ ษัทฯ ซือ
เข้ าหรื อใส่ชื$อผู้รับมอบอํานาจในฐานะตัวแทนของผู้มอบอํานาจ และ/หรื อ ลงนามในหนังสือเอกสาร หรื อ ตราสารใดๆ ที$เกี$ยวข้ อง และจําเป็ น เพื$อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
แห่งหนังสือมอบอํานาจนี
4. ผู้มอบอํานาจจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอํานาจกระทําการใดๆ ของผู้รับมอบอํานาจโดยมิได้ แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้ อย s วัน
การใดๆ ที$ ผ้ ูรับ มอบอํ านาจได้ กระทํ าไปโดยชอบด้ วยอํ านาจตามหนังสือนี ผู้มอบอํ า นาจขอรั บผิ ดชอบและให้ มีผลผูก พัน ผู้มอบอํ านาจเสมื อนหนึ$ งได้ กระทํา
ด้ วยตนเองทังสิน เพื$อเป็ นหลักฐานแห่งการมอบอํานาจนี จึงได้ ลงลายมือชื$อและประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
“กรณีที$ลกู ค้ าไม่ประสงค์ที$จะมอบอํานาจในเรื$ องใด ให้ ลกู ค้ าขีดฆ่าข้ อความส่วนที$ไม่ต้องการมอบอํานาจและลงนามกํากับไว้ ”

ลงชื$อ

ผู้มอบอํานาจ
)

(

สําหรับการมอบอํานาจในการทําธุรกรรมสัญญาซือขายล่วงหน้ า ผู้รับมอบอํานาจขอรับรองว่า บริ ษัทฯ ได้ อธิ บายให้ รับทราบ และเข้ าใจถึงความเสี$ยงที$เกี$ยวข้ องกับ
การลงทุนตามที$ระบุไว้ ในเอกสาร การเปิ ดเผยความสี$ยงจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้ า เรี ยบร้ อยแล้ วและผู้รับมอบอํานาจตกลงให้ ใช้ ลายมือชื$อในช่องผู้รับมอบอํานาจ
เป็ นตัวอย่างลายมือชื$อในการทําธุรกรรมกับบริ ษัทฯ

ลงชื$อ

ผู้รับมอบอํานาจ
)

(

ลงชื$อ
(

พยาน
)

ลงชื$อ
(
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หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก
เขียนที$
วันที$
เรี ยนผู้จดั การธนาคาร
ข้ าพเจ้ า
เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท

เดือน

พ.ศ.

จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สํานักงานใหญ่/สาขา
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที$
ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

ชื$อบัญชี

บัญชีธนาคารเลขที$

สถานที$ตดิ ต่อ เลขที$

ตรอก/ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์/มือถือ

E-mail

มีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้ าพเจ้ า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของบริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า
(ประเทศไทย) จํ ากัด (“บริ ษัทฯ”) และ/หรื อ ตัวแทนของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บัญชี อื$นใดซึ$งบริ ษัทฯ จะเปลี$ยนแปลงหรื อกํ า หนดเพิ$มเติมในอนาคต เพื$ อชํ าระหนี
และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ตามจํานวนเงินที$ปรากฏในใบแจ้ งหนี หรื อระบบสื$อสารข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรื อคําสัง$ ที$
ธนาคารได้ รับจากบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลอื$นใดที$ได้ รับแต่งตังหรื อมอบหมายจากบริ ษัทฯ ให้ กระทําการแทน และ/หรื อ ในนามของบริ ษัทฯ
ทังนี ข้ า พเจ้ า ตกลงชํ า ระค่า บริ ก าร และ/หรื อ ค่า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยอื$ นๆ ที$ เ กี$ ย วกับ การใช้ บ ริ ก ารหัก บัญ ชี ดัง กล่า วให้ แ ก่ ธ นาคาร
ตามที$ธนาคารกํ าหนด โดยยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที$ระบุข้างต้ น และ/หรื อ บัญชีเงินฝากอื$นใดของข้ าพเจ้ าที$มีอยู่กบั ธนาคาร เพื$อชําระค่าบริ การ
และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้
ในการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของข้ า พเจ้ า เพื$ อ ชํ า ระหนี และ/หรื อ บรรดาภาระผูก พันต่า งๆ ให้ แ ก่ บ ริ ษัทฯ ดัง กล่า ว หากปรากฏในภายหลังว่า
จํานวนเงินที$ระบุในคําสัง$ ตามที$ธนาคารได้ รับนันไม่ถูกต้ อง และธนาคารได้ ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า ตามจํานวนที$ปรากฏในคําสัง$ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ าพเจ้ าตกลงที$จะดําเนินการเรี ยกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริ ษัทฯ โดยตรง ทังนี ข้ าพเจ้ าขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ อง หรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ และ/หรื อ คืนเงิน
ที$ธนาคารได้ หกั และโอนเข้ าบัญชี เงินฝากของบริ ษัทฯ และ/หรื อ เงินค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื$ นๆ ที$หกั ชํ าระให้ แก่ธนาคาร (ถ้ ามี)
และข้ าพเจ้ ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้ าพเจ้ าต่อเมื$อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่านัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ข้ า พเจ้ า ไม่ป ระสงค์จ ะให้ ธนาคารแจ้ ง การหัก บัญชี แต่อ ย่างใด เนื$ อ งจากข้ าพเจ้ า สามารถทราบรายการดัง กล่าวนันได้ จ ากสมุดคู่ฝาก และ/หรื อ STATEMENT
ของธนาคาร และ/หรื อ จากใบรับเงิน และ/หรื อ ใบเสร็ จรับเงินของบริ ษัทฯ อยู่แล้ ว
ในกรณี ที$เอกสารหลักฐาน และเลขที$บัญชี เงินฝากที$ระบุในหนังสือนี ได้ เปลี$ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือยินยอมให้
หักบัญชีเงินฝากฉบับนี คงมี ผลใช้ บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากที$ได้ มีการเปลี$ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรื อเลขที$บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวได้ ด้วยทุกประการ การขอให้
หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนีให้ มีผลใช้ บงั คับทันทีนบั แต่วนั ทําหนังสือนีและให้ คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้ เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ธนาคาร
และบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า เดือน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื$อ

ผู้ให้ ความยินยอม
)

(
ลายเซ็นตามที)ให้ ไว้ กับธนาคาร

รับทราบและรับรองลายมือชื อผูใ้ ห้ความยิ นยอมโดย

ลงชื$อ
(

รับรองความถูกต้องของบัญชี เงิ นฝากและลายมือชื อผูใ้ ห้ความยิ นยอม

)
บริ ษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด

ลงชื$อ
(

)
ลายมือชื)อผู้รับมอบอํานาจสาขาธนาคาร
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