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การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื �อขายล่วงหน้า 

• กรุณากรอกข้อมลูและลงนามใน  เอกสารเปิดบญัชีลกูค้า  เอกสารข้อกําหนดและเงื!อนไขเกี!ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน 
หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือเอกสารที!เกี!ยวข้องให้ครบถ้วน 

• จดัเตรียม เอกสาร/หลกัฐานประกอบการเปิดบญัชี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ดงัตอ่ไปนี . 

 □ สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง หรือ สําเนาบตัรข้าราชการ / ชดุ 

 □ สําเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารที!มีชื!อและเลขที!บญัชีธนาคาร / ชดุ 

 □ เอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินสําหรับการซื .อหลกัทรัพย์ (สามารถแสดงได้มากกวา่ / ประเภท) / ชดุ 
 เชน่ สําเนาบญัชีธนาคารย้อนหลงั 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทนุในหลกัทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน, สลิปเงินเดือน หรือสําเนาใบหลกัทรัพย์ 

 □ เอกสารเพิ!มเติม กรณีบคุคลตา่งด้าว ควรแสดงใบอนญุาตทํางาน (Work Permit) (ถ้ามี) /ชดุ 

 □ เอกสารเพิ!มเติม กรณีมอบอํานาจ สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับมอบอํานาจ อยา่งละ / ชดุ, อากรแสตมป์ AB บาท 

การจัดส่งเอกสารและหลักฐานการเปิดบัญช ี

•  สามารถจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ มาที! 

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
ฝ่าย สนบัสนนุการตลาด (Marketing Administrative) (เปิดบญัชี) 
เลขที! /LM อาคารเกษร ทาวเวอร์ 
ชั .น /N-/P ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร /BAAB 

• หรือติดตอ่มายงัเจ้าหน้าที!บริษัทฯ ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศพัท์ B LBBX YBBB 
 

 

หมายเหตุ : 

-  ทา่นสามารถสมคัรใช้บริการหกับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) ด้วยตนเองได้โดยตรงกบัธนาคาร ผา่นชอ่งทางตา่งๆ อาทิ  ATM, Online Banking, 
Call Center ธนาคาร เพื!อลดระยะเวลาการสมคัรใช้บริการฯ ATS ซึ!งตามปกติธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนมุตัิประมาณ L สปัดาห์ 

-  สอบถามวิธีการสมคัร ATS ด้วยตนเองเพิ!มเติมได้ที!ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศพัท์ B LBBX YBBB หรือที!เว็บไซต์ www.yuanta.co.th 
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วนัที!   /   /  

    ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกค้าหรือผู้ ขอใช้บริการ มีความประสงค์เปิดบัญชีและตกลงให้ข้อมลูแก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ("บริษัทฯ") 
เพื!อประกอบการเปิดบัญชีซื .อขาย หรือทําธุรกรรมที!เกี!ยวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซื .อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี . 

ประเภทบัญช ี

□ บญัชีซื .อขายหลกัทรัพย์ (Equity)  ◯ บญัชี Cash ◯ บญัชี Cash Balance ◯ บญัชี Credit Balance 

□ บญัชีซื .อขายสญัญาซื .อขายล่วงหน้า (Derivatives)  ◯ บญัชี TFEX-0 ◯ บญัชี TFEX-4 (Settrade)  ◯ บญัชี MT4 

□ บญัชีซื .อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) 
□ บญัชีซื .อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

□ บญัชีซื .อขายตราสารหนี . 

□ บญัชีบริการออกแบบการลงทุน (Yuanta Wealth) ◯ บญัชี Alpha Wealth ◯ บญัชี My Wealth 
บริการอื&นๆ บนบัญชี 

□ ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (SBL) ◯ อตัราให้ยืม Low Rate (ตามประกาศบริษัทฯ) ◯ อตัราให้ยืม High Rate (ตามประกาศบริษัทฯ) 

□ ธุรกรรม Equity Linked Note (ELN) 
ข้อมูลส่วนตัว 

◯ นาย ◯ นาง ◯ นางสาว ◯ อื!นๆ   
ชื!อ (ภาษาไทย)    นามสกลุ  
ชื!อ (ภาษาองักฤษ)    นามสกลุ  
วนั / เดือน / ปี เกิด   /  /     อาย ุ ปี  สญัชาต ิ  

ประเภทบตัร ◯ บตัรประจําตวัประชาชน ◯ บตัรข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ ◯ หนงัสือเดินทาง 
เลขที!บตัร  วนัที!ออกบตัร  /  /  วนัที!หมดอาย ุ  /  /  

การศกึษาสงูสดุ         ◯ ปริญญาตรี ◯ สงูกวา่ปริญญาตรี ◯ อื!นๆ  

สถานะภาพสมรส     ◯ โสด ◯ สมรส มีบตุรอยูใ่นอปุการะ คน 

ข้อมลูคูส่มรส ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประจําตวัประชาชน  
อาชีพ  ตําแหน่งงาน  
สถานที!ทํางาน  รายได้ตอ่ปี บาท 

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ 
อาชีพ 
 ◯ ข้าราชการ ◯ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ◯ พนกังานบริษัท ◯ พนกังานธนาคาร/สถาบนัการเงิน 
 ◯ เกษียณ ◯ นกัลงทนุ ◯ พอ่บ้าน / แมบ้่าน ◯ นกัศกึษา 
 ◯ เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / ค้าขาย     ◯ อื!นๆ (โปรดระบ ุอาชีพ)   
ประเภทธุรกิจ 
 ◯ ธุรกิจซื .อขายเพชรพลอย/อญัมณี หรือโลหะมีคา่/ทองคํา ◯ ธุรกิจสถานบริการ ◯ ธุรกิจค้าของเก่า/วตัถโุบราณ 
 ◯ ธุรกิจนายหน้าหรือตวัแทนซื .อขายอสงัหาริมทรัพย์ ◯ ธุรกิจผลิต/ค้าอาวธุ ◯ ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ 
 ◯ ธุรกิจรับแลกเปลี!ยนเงินตราตา่งประเทศ ◯ ธุรกิจนายหน้ารับจดัหางาน ◯ องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (NGO) 
 ◯ ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงิน ทั .งในและตา่งประเทศ ◯ ธุรกิจทอ่งเที!ยว/ทวัร์/มคัคเุทศน์ ◯ ธุรกิจคาสิโนและการพนนั 
 ◯ ธุรกิจหรือให้เชา่ซื .อรถยนต์/รถยนต์มือสอง ◯ อื!นๆ (โปรดระบ ุประเภทธุรกิจ)   
ชื!อสถานที!ทํางาน / สถานศกึษา / สถานกิจการ ชื!อหน่วยงาน  
ตําแหน่งงาน  อายงุาน ปี 
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ข้อมูลทางการเงนิ/วตัถุประสงค์ในการลงทุน 

รายได้ต่อปี โปรดระบ*ุ* 
 ◯ ตํ!ากวา่ 500,000 บาท ◯ ตั .งแต ่500,001 - 1,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่1,000,001 - 4,000,000 บาท 
 ◯ ตั .งแต ่4,000,001 - 10,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่10,000,0001 บาทขึ .นไป 
มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว โปรดระบ*ุ* 
 ◯ ตํ!ากวา่ 2,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่2,000,001 - 5,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่5,000,001 - 10,000,000 บาท 
 ◯ ตั .งแต ่10,000,001 - 30,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่30,000,001 - 50,000,000 บาท ◯ ตั .งแต ่50,000,001 – 70,000,000 บาท 
 ◯ ตั .งแต ่70,000,001 บาทขึ .นไป 
** โปรดระบ ุ� เพือประกอบการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลกุคา้และการลงทนุในผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุทีมีความเสียงสงูหรือมีความซบัซ้อน เช่น ตราสารหนี- , ELN   

แหล่งที&มาของรายได้/เงนิลงทุน ◯ เงินเดือน ◯ เงินออม ◯ การประกอบธุรกิจ ◯ อื!นๆ (โปรดระบ)ุ  

ประเทศที&มาของรายได้/เงนิลงทุน ◯ ประเทศไทย ◯ ประเทศอื!น(โปรดระบ)ุ   

วัตถุประสงค์ในการลงทุน ◯ ระยะยาว ◯ ระยะปานกลาง ◯ ระยะสั .น ◯ อื!นๆ (โปรดระบ)ุ   

ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลที&อยู่ของลกูค้า 

ข้อมูลการติดต่อ** E-mail address  เบอร์โทรศพัท์ / มือถือ  
** ข้อมูลการตดิต่อที&ลูกค้าให้ไว้ต่อบริษัทฯ เป็นข้อมูลที&สําคัญ หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี&ยนแปลงไป ลูกค้าตกลงที&จะแจ้งข้อมูลที&เป็นปัจจุบันให้บริษัทฯ ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรทันที หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเปลี&ยนแปลงให้ถือว่าข้อมูลการตดิต่อที&ลูกค้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ล่าสุดเป็นข้อมูลที&ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว 

ข้อมูลเครือข่ายสังคมอื&นๆ Facebook  Line ID  
ข้อมูลที&อยู่ รายละเอียดที&อยู่  

7. ที&อยู่ทะเบียนบ้าน เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร/หมูบ้่าน  
ซอย   ถนน  

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  

9. ที&อยู่ปัจจุบัน ◯ ตรงกบัทะเบียนบ้าน ◯ ที!อยูอื่!น (โปรดระบ)ุ 

เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร/หมูบ้่าน  

ซอย   ถนน  

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  

:. สถานที&ทาํงาน ◯ ตรงกบัทะเบียนบ้าน ◯ ตรงกบัที!อยูปั่จจบุนั ◯ ที!อยูอื่!น (โปรดระบ)ุ 

เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร/หมูบ้่าน  

ซอย   ถนน  

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์  

4. สถานที&ติดต่อทางไปรษณีย์ ◯ ตรงกบัทะเบียนบ้าน ◯ ตรงกบัที!อยูปั่จจบุนั ◯ ตรงกบัสถานที!ทํางาน ◯ ที!อยูอื่!น (โปรดระบ)ุ  

เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร/หมูบ้่าน  

ซอย   ถนน  

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์   
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ข้อมูลบุคคลที&สามารถตดิต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้) 

ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประจําตวัประชาชน  

สถานที&ติดต่อ เลขที!  หมูท่ี!  อาคาร / หมูบ้่าน  ซอย  

ถนน   ตําบล / แขวง  อําเภอ / เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  โทรศพัท์ / มือถือ  

E-mail address   ความสมัพนัธ์  

ข้อมูลธนาคารเพื&อการชาํระราคา 

บัญชีเงนิฝากธนาคารเพื&อการชาํระราคาโดยการหกับัญชีอัตโนมัติ (ATS) 

 ◯ ธนาคารกรุงเทพ ◯ ธนาคารกสิกรไทย ◯ ธนาคารไทยพาณิชย์ ◯ ธนาคารธนชาต 

 ◯ ธนาคารทหารไทย ◯ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ◯ ธนาคารกรุงไทย ◯ ธนาคารยโูอบี 

 ◯ ธนาคารเกียรตินาคิน ◯ ธนาคารทิสโก้ ◯ ธนาคารซีไอเอ็มบี ◯ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

ชื!อบญัชี  สาขา  

เลขที!บญัชี  ประเภทบญัชี ◯ ออมทรัพย์ ◯ กระแสรายวนั 
E-Dividend 
เพื!อให้การบริการมีประสทิธิภาพ และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า การจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี .ย และสทิธิอื!น  ๆที!เป็นตวัเงินโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะนําฝากเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกบับญัชีที!ท่านใช้ในการหกับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) ที!ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ บริการนี .ใช้สําหรับหลกัทรัพย์ในบญัชีซื .อขาย
หลกัทรัพย์ของท่านที!มีอยู่กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เท่านั .น หากท่านประสงค์ที!จะไม่ใช้บริการ E-Dividend กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที! ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมลูเพิ!มเตมิได้ที!ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศพัท์ BL-BBX YBBB 

ข้อกาํหนดการให้บริการจัดส่งข้อมูล/เอกสาร 

E-Document 
เพื!อให้การบริการมีประสทิธิภาพและเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า บริษัทฯ จะทําการสง่ข้อมลู,รายงานและเอกสารอื!นใด เช่น ใบยืนยนัการซื .อขายหลกัทรัพย์(Confirmation), 
รายงานการลงทุนประจําเดือน(Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email) โดยจะจัดส่งตามที!อยู่ไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์       
(Email Address) ที!ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หากท่านประสงค์ที&จะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที&บริษัทฯ ท่านสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ&มเตมิได้ที&ฝ่ายออนไลน์ เซอร์วสิ (Online Service) โทรศัพท์ R9-RRS TRRR 

แบบแสดงตนทั&วไปของลูกค้า 

1. ข้าพเจ้ารับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบญัชีและเป็นผู้ รับผลประโยชน์1ที!แท้จริงจากการซื .อขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ◯ ใช ่ ◯ ไมใ่ช ่(โปรดระบ)ุ 
 สญัญาซื .อขายลว่งหน้าในบญัชีนี . 

 ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ความสมัพนัธ์  

2. ข้าพเจ้ารับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบญัชีมีอํานาจควบคมุการซื .อขายหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื .อขายลว่งหน้าในบญัชีนี . ◯ ใช ่ ◯ ไมใ่ช ่(โปรดระบ)ุ  

 ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ความสมัพนัธ์  

3. ข้าพเจ้ามีความเกี!ยวข้องกบัพนกังานของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 

 ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ฝ่ายงาน  ความเกี!ยวข้อง  เบอร์โทรศพัท์ / มือถือ  

4. ผู้ รับมอบอํานาจในการซื .อขายหรือทําธุรกรรมที!เกี!ยวกบัหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื .อขายลว่งหน้า ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 

 ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ความสมัพนัธ์  เบอร์โทรศพัท์ / มือถือ  
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แบบแสดงตนทั&วไปของลูกค้า 

5. ข้าพเจ้าและคูส่มรสไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดมลูฐาน2 ตาม พรบ. ป้องกนัและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 
 พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที!มีอานภุาพทําลายล้างสงู 

 มลูฐานความผิด  ปี พ.ศ. ที!กระทําความผิด  

6. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3 ของข้าพเจ้า ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ  

       ตําแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง  

7. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3 ของบิดา / มารดา / คูส่มรส / บตุร / ผู้ รับมอบอํานาจ ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ  

      ตําแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง  

แบบแสดงตนทั&วไปของผู้รับมอบอาํนาจ **เฉพาะกรณีมีการทํามอบอํานาจ** 

ชื!อ (ภาษาไทย)    นามสกลุ  
ชื!อ (ภาษาองักฤษ)    นามสกลุ  
เลขที!บตัร  วนัที!ออกบตัร  /  /  วนัที!หมดอาย ุ  /  /  
วนั / เดือน / ปี เกิด   /  /   อาย ุ ปี  สญัชาต ิ  

เบอร์โทรศพัท์ /มือถือ  E-mail address  
อาชีพ  ชื!อสถานที!ทํางาน  
ประเภทธุรกิจ   
กรณีผู้ รับมอบอํานาจเป็นคนตา่งด้าว โปรดระบทุี!อยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติ  
    
    

1. ผู้ รับมอบอํานาจไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดมลูฐาน2ตาม พรบ.ป้องกนั และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ. ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 
ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที!มีอานภุาพทําลายล้างสงู  

 มลูฐานความผิด  ปี พ.ศ. ที!กระทําความผิด  

2. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง3ของผู้ รับมอบอํานาจ ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 

      ตําแหน่งทางการเมือง  ปี พ.ศ. ที!ดํารงตําแหน่ง  

3. ผู้ รับมอบอํานาจมีความเกี!ยวข้องกับพนกังานของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั  ◯ ไมมี่ ◯ มี (โปรดระบ)ุ 

ชื!อ-นามสกลุ  เลขที!บตัรประชาชน  
 ฝ่ายงาน  ความเกี!ยวข้อง  เบอร์โทรศพัท์ / มือถือ  

 

2) เจ้าของบญัชีและเป็นผูร้ับผลประโยชน์ หมายถึง บคุคลผูเ้ป็นเจ้าของบญัชีทีแทจ้ริง หรือ มีอํานาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสถาบนัการเงิน หรือ บคุคลทีลูกค้า
ทําธุรกรรมแทน หรือบคุคลผูใ้ชอํ้านาจควบคมุนิติบคุคล 

:) ความผิดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิดทีนําไปสู่การฟอกเงินตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ความผิดเกียวกบัยาเสพติด ความผิดเกียวกบัค้ามนษุย์ ความผิดเกียวกบัการพนนั 
ความผิดเกียวกบัการลกัทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยกัยอกทรัพย์ ความผิดเกียวกบัการฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อหนา้ทีราชการ ความผิดเกียวกบัการก่อการร้าย ความผิดเกียวกบัการ
ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือเดินทาง ความผิดเกียวกบัการกระทําอนัไม่เป็นธรรมในการซื-อขายหลกัทรัพย์ 

A) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หมายถึง บุคคลทีดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตําแหน่งเป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน 1 ปี หรือบุคคลที   ดํารงตําแหน่งระดับสูงและมีหน้าทีบริหารราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐหรือบุคคลทีดํารงตําแหน่งระดับสูงและ 
มีอํานาจบงัคบับญัชาในระดบัสงูของฝ่ายทหาร ฝ่ายตํารวจ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บตุรและผูร่้วมงานใกลชิ้ด 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test) 
การทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูค้าเพื!อให้ลกูค้าทราบถึงระดบัความเสี!ยงที!เหมาะสมกบัตนเอง และเพื!อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมลูประกอบการให้คําแนะนําในการลงทุน     

ที!เหมาะสมกบัระดบัความเสี!ยงของลกูค้า ดงันั .นขอให้ลกูค้าเลือกคําตอบที!คิดวา่เหมาะสมกบัท่านมากที!สดุและตอบคําถามให้ครบถ้วนทกุข้อ 

คาํถาม ข้อ7-7R ใช้เพื&อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (สําหรับลูกค้านิติบุคคลให้เริ&มตั Zงแต่ข้อที& : เป็นต้นไป) 

/. ปัจจบุนัท่านอาย ุ
 1)  มากกวา่ 55 ปี 2)  45 – �� ปี 
 3)  35 – 44 ปี N)  น้อยกวา่ A� ปี 

M. ระยะเวลาที!ท่านคาดวา่จะไมมี่ความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี . 
 1)  ไมเ่กิน 1 ปี L)  / ถึง A ปี 
 3)  3 ถึง 5 ปี N)  มากกวา่ � ปี 

L. ปัจจบุนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจํา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายสว่นตวั 
และค่าเลี .ยงดคูรอบครัว เป็นสดัสว่นเท่าใด 

 /)  มากกวา่ร้อยละ M� ของรายได้ทั .งหมด 
 L)  ระหวา่งร้อยละ �B ถึงร้อยละ M� ของรายได้ทั .งหมด 
 A)  ระหวา่งร้อยละ L� ถึงร้อยละ �B ของรายได้ทั .งหมด 
 N)  น้อยกวา่ร้อยละ L� ของรายได้ทั .งหมด 

Y. ถ้าท่านเลือกลงทนุในทรัพย์สินที!มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั 
ท่านจะรู้สกึอยา่งไร 

 /)  กงัวลและตื!นตระหนกกลวัขาดทนุ 
 L)  ไมส่บายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
 A)  เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึ!ง 
 N)  ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนที!อาจจะได้รับสงูขึ .น 

A. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร 
 /)  มีทรัพย์สินน้อยกวา่หนี .สิน 
 L)  มีทรัพย์สินเท่ากบัหนี .สิน 
 A)  มีทรัพย์สินมากกวา่หนี .สิน 
 N)  มีความมั!นใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว 

X. ท่านจะรู้สกึกงัวล/รับไมไ่ด้ เมื!อมลูค่าเงินลงทนุของท่านมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 
 /)  �% หรือน้อยกวา่ 
 L)  มากกวา่ �%-/B% 
 A)  มากกวา่ /B%-LB% 
 N)  มากกวา่ LB% ขึ .นไป 

N. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สินกลุม่ใดต่อไปนี .บ้าง        
(เลือกได้มากกวา่ / ข้อ) 

 /)  เงินฝากธนาคาร 
 L)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
 A)  หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี . 
 N)  หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื!นที!มีความเสี!ยงสงู 

/B. หากปีที!แล้วท่านลงทนุไป /BB,BBB บาท ปีนี .ท่านพบวา่มลูค่าเงินลงทนุลดลงเหลือ Y�,BBB บาท 
ท่านจะทําอยา่งไร 

 /)  ตกใจ และต้องการขายการลงทนุที!เหลือทิ .ง 
 L)  กงัวลใจ และจะปรับเปลี!ยนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สินที!เสี!ยงน้อยลง 
 A)  อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา 
 N)  ยงัมั!นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทนุระยะยาว และจะเพิ!มเงินลงทนุในแบบเดิมเพื!อเฉลี!ยต้นทนุ 

�. วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของท่าน คือ 
 /)  เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสมํ!าเสมอแต่ตํ!าได้ 
 L)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สมํ!าเสมอ แต่อาจเสี!ยงที!จะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง 
 A)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที!สงูขึ .น แต่อาจเสี!ยงที!จะสญูเสียเงินต้นได้มากขึ .น 
 N)  เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แต่อาจเสี!ยงที!จะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 

 

คาํถามข้อ 77-79 ใช้เป็นข้อมูลเพิ&มเติมเพื&อประกอบการให้คาํแนะนํา 

ใช้เฉพาะที&จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านัZน 

//. หากการลงทนุในอนพุนัธ์ และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความสําเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอตัราที!
สงูมาก แต่หากการลงทนุล้มเหลวท่านอาจจะสญูเงินลงทนุทั .งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ!ม
บางสว่น ท่านยอมรับได้เพียงใด 

 /)  ไมไ่ด้ 
 L)  ได้ 

ใช้เฉพาะที&จะมีการลงทุนในต่างประเทศ 

/L. นอกเหนือจากความเสี!ยงในการลงทนุแล้ว  ท่านสามารถรับความเสี!ยงด้านอตัราแลกเปลี!ยน       
ได้เพียงใด 

 /)  ไมไ่ด้ 
 L)  ได้ 

P. เมื!อพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุที!อาจเกิดขึ .นด้านลา่ง      
ท่านเต็มใจที!จะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากที!สดุ 

 
 /)  กลุม่ที! / มีโอกาสได้รับผลตอบแทน L.�% โดยไมข่าดทนุเลย 
 L)  กลุม่ที! L มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ M% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง /% 
 A)  กลุม่ที! A มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ /�% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง �% 
 N)  กลุม่ที! N มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ L�% แต่อาจมีผลขาดทนุได้ถึง /�% 

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ไม่ขอทาํแบบประเมินระดับความเสี&ยงในการลงทุน (ตามแบบฟอร์มที&บริษัทฯ กําหนด)  หากเข้าเงื&อนไข 
กรณีลูกค้าบุคคลหากมีสถานะ • เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. (**คาํนิยาม) 
กรณีนิติบุคคลหากมีสถานะ • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที&ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั Zงแต่ 7RR ล้านบาทขึ Zนไป หรือ 
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื Zอขายล่วงหน้าล่าสุดที&ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั Zงแต่ 9R ล้านบาท 

**คาํนิยาม - มีสินทรัพย์สทุธิตั .งแต่ �B ล้านบาทขึ .นไป 
 - มีรายได้ต่อปีตั .งแต่ N ล้านบาทขึ .นไป 
 - มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื .อขายลว่งหน้าตั .งแต่ /B ล้านบาทขึ .นไปหรือในกรณีที!นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วตั .งแต่ LB ล้านบาทขึ .นไป 
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ส่วนที& 7  เกณฑ์การคิดคะแนน 
ตอบ 1. = 1 คะแนน ตอบ 9. = 2 คะแนน ตอบ 3. = 3 คะแนน ตอบ b. = N คะแนน 
สําหรับคําถามข้อ N หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที!คะแนนสงูสดุ  สําหรับข้อ 11 และ /L ไมนํ่ามาคิดคะแนน 

ผลการประเมินของท่าน รวม  [                ]  คะแนน 

ส่วนที& 9 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคาํแนะนําการจัดสรรการลงทุน 

คะแนน 
ระดับ 

ความเสี&ยง 
ประเภทนักลงทุน 

สัดส่วนการจัดสรรการลงทุน 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
เงินฝากและ 

ตราสารหนี Zระยะสั Zน 
ตราสารหนี Zภาครัฐ 

ที&มีอายุมากกว่า 7 ปี 
ตราสารหนี Z
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน 
การลงทุน
ทางเลือก* 

น้อยกวา่ /� น้อยกวา่ /A ◯ 1 เสี!ยงตํ!า > 60% < 20% < 10% < 5% 

15 - 21 13 - 18 ◯ 2 เสี!ยงปานกลางค่อนข้างตํ!า < 20% < 70% < 20% < 10% 

22 - 29 19 - 24 ◯ 3 เสี!ยงปานกลางค่อนข้างสงู < 10% < 60% < 30% < 10% 

30 - 36 25 - 30 ◯ 4 เสี!ยงสงู < 10% < 40% < 40% < 20% 

AM ขึ .นไป A/ ขึ .นไป ◯ 5 เสี!ยงสงูมาก < 5% < 30% > 60% < 30% 

หมายเหตุ - ทําเครื!องหมาย  � ในช่อง ◯◯◯◯ ให้ตรงกบัระดบัความเสี!ยงของลกูค้าที!ได้จากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 
 - * รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซื .อขายลว่งหน้า 

. 

 

ระดับ 
ความเสี&ยง 

คะแนน 
ประเภทนักลงทุน 

และระดับความเสี&ยง 
ประเภทตราสารที&สามารถลงทุนได้ 

และทางเลือกเพื&อการลงทุน 
คาํอธิบายระดับความเสี&ยง 

ของกองทุนส่วนบุคคล 

1 

 

น้อยกวา่ /� นกัลงทนุประเภทเสี!ยงตํ!า: 
ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้อย 
ไมต้่องการความเสี!ยงและมีวตัถปุระสงค์การลงทนุในระยะสั .นๆ 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1 
* กองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 2-8 
  ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทั .งหมด 

ลงทนุในตราสารหนี .เท่านั .น 
 

2 15 - 21 นกัลงทนุประเภทเสี!ยงปานกลางค่อนข้างตํ!า:  
รับความเสี!ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวงัรายได้
สมํ!าเสมอจากการลงทนุ 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1-4 
* ตราสารทนุได้บางสว่น 
* กองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1-4 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 5-8 
  ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทั .งหมด 

ลงทนุในสินทรัพย์เสี!ยง* 
ไมเ่กิน L�% 

3 22 - 29 นกัลงทนุประเภทเสี!ยงปาน 
กลางค่อนข้างสงู : 
สามารถยอมรับมลูค่าการลงทนุที!ลดลงเป็นครั .งคราวได้ 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1-5 
* ตราสารทนุได้ปานกลาง 
* กองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1-5 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 6-8  
  ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทั .งหมด 

ลงทนุในสินทรัพย์เสี!ยง* 
ไมเ่กิน �B% 

4 30 - 36 นกัลงทนุประเภทเสี!ยงสงู :  
ยอมรับความเสี!ยงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงิน
ลงทนุ และผลตอบแทนในระยะยาว 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1-7 
* ตราสารทนุได้ค่อนข้างมาก 
* ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น 
* กองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1-7 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 8  
  ไมเ่กิน 20% ของเงินลงทนุทั .งหมด 

ลงทนุในสินทรัพย์เสี!ยง* 
ไมเ่กิน M�% 

5 ตั .งแต่ AM ขึ .นไป นกัลงทนุประเภทเสี!ยงสงูมาก :  
ต้องการได้รับโอกาสที!จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมีความ
เสี!ยงสงูและยอมรับการขาดทนุได้ในระดบัสงูพอควร 

* ตราสารหนี .ที!มีระดบัความเสี!ยง 1-8 
* ตราสารทนุ 
* ตราสารอนพุนัธ์ได้บางสว่น 
* ตราสารหนี .และกองทนุรวมที!มีระดบัความเสี!ยง 1-8 

ลงทนุในสินทรัพย์เสี!ยง* 
ไมเ่กิน /BB% 
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คาํอธิบายระดับความเสี)ยงของตราสารหนี � คาํอธิบายระดับความเสี)ยงของกองทุนรวม 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 1 
- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือไมเ่กิน � ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 2 
- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือตั �งแต่ 1-5 ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 3 
- หุ้นกู้ ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตั �งแต่ AA- ขึ �นไปที$อายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี 
- ตราสารหนี �ภาครัฐ อายคุงเหลือมากกวา่ 5 ปี 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตั �งแต่ AA- ขึ �นไป ที$อายคุงเหลือตั �งแต่ 1-5 ปี 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตั �งแต่ A+/A/A- ที$มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 4 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือ ตั �งแต่ AA- ขึ �นไป ที$อายคุงเหลือมากกวา่ 5 ปี 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือ A+/A/A- ที$อายคุงเหลือตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไป 
- ตราสารหนี �ที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือ BBB+/BBB/BBB- 
- หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ที$มีเงื$อนไขซบัซ้อนที$มี Underlying เป็นหลกัทรัพย์ / ดชันีหุ้น
หรือตราสารหนี �/อตัราดอกเบี �ย ภายในประเทศที$แพร่หลายและมีการประกนัเงินต้นไม่
ตํ$ากวา่ 100% 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 5 
- ตราสารกี$งหนี �กึ$งทนุ (Hybrid Bond) 
- ตราสารหนี �ที$ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกําหนด 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 6 
- ตราสารหนี �เอกชนที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตํ$ากวา่ Investment Grade 
  (ตราสารประเภท Non-Investment Grade) 
- ตราสารหนี �เอกชนที$ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื$อถือ 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 7 
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที$มีอนัดบัความน่าเชื$อถือตํ$ากวา่ Investment Grade 
- หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที$ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื$อถือ 
- ตราสารเงินกองทนุ / หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที$นบัเป็นเงินกองทนุตามข้อกําหนดของ 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ระดับความเสี)ยงหลักทรัพย์ 8 
- หุ้นกู้อนพุนัธ์ที$ไมมี่การประกนัเงินต้นหรือประกนัเงินต้นตํ$าากวา่ 10% 
- หุ้นกู้อนพุนัธ์หรือหุ้นกู้ ที$มีเงือนไขซบัซ้อนที$มี Underlying อื$นใดนอกเหนือจาก 
  หลกัทรัพย์/ดชันี หุ้นหรือตราสารหนี �/อตัราดอกเบี �ยภายในระเทศที$แพร่หลาย 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 1 
กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ 
นโยบายลงทนุเฉพาะในประเทศ โดยลงทนุในหรือมีไว้ซึ$งเงินฝากหรือตราสารหนี �หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื$น 
หรือการหาดอกผลอื$นตามที$สํานกังานกําหนด ซึ$งมีกําหนดชําระคืนเมื$อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารหนี � หลักทรัพย์ และสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที$ลงทุน              
ในทรัพย์สินหรือเข้าทําสญัญานั �น กองทนุประเภทนี �มี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ$ง ไมเ่กิน 3 เดือน 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 2 
กองทุนรวมตลาดเงิน 
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ$งเงินฝาก หรือตราสารหนี � 
หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื$น หรือการหาดอกผลอื$นตามที$สํานักงานกําหนด ซึ$งมีกําหนดชําระคืนเมื$อ          
ทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดยตราสารหนี � หลกัทรัพย์และสญัญาดังกล่าวต้องมีอายสุญัญาคงเหลือ 
ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที$ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานั �นกองทุนประเภทนี �มี Portfolio Duration 
ในขณะใดขณะหนึ$ง ไมเ่กิน 3 เดือน 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 3 
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลเฉลี$ยรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 4 
กองทุนรวมตราสารหนี � 
มีนโยบายลงทนุในตราสารหนี �ทั$วไป 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 5 
กองทุนรวมผสม 
มีนโยบายได้ทั �ง ตราสารทนุและตราสารหนี � โดยตราสารทนุ ณ ขณะใดขณะหนึ$งน้อยกวา่ร้อยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 6 
กองทุนรวมตราสารทุน 
มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเป็นหลกั โดยเฉลี$ยรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 7 
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 
มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนที)มีระดับความเสี)ยง 8 
กองทุนรวมที)มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก 
มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที$ เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น 
Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที$ไมใ่ช่เพื$อ Hedging ซึ$งรวมถึงตราสารที$มีลกัษณะของสัญญา
ซื �อขายลว่งหน้าแฝงที$ไมคุ่้มครองเงินต้น 

เงื)อนไขและข้อตกลงในการทาํแบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า 
- เมื$อเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ ทําการประเมินความเสี$ยงในการลงทนุของลกูค้า และเจ้าหน้าที$ / บริษัทฯ ได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสี$ยงในการลงทนุของลกูค้า
ถือว่าลกูค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ$งประมวลผลจากข้อมลูที$ลกูค้าให้กบัเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ) และลกูค้ารับทราบระดบัความเสี$ยงในการลงทนุของตนแล้ว 

- สดัสว่นการจดัสรรการลงทนุที$แสดงในแบบประเมินเป็นเพียงตวัอย่างคําแนะนําเบื �องต้นในการจดัสรรการลงทนุตามผลการประเมินที$ได้ ทั �งนี �ลกูค้าควรทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า 
เงื$อนไขผลตอบแทนและความเสี$ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

- การลงทุนขึ �นอยู่กับการตดัสินใจของลูกค้าเอง ซึ$งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี$ยงของการลงทุนที$ได้รับตามแบบประเมินนี �            
รวมทั �งลกูค้ายินยอมรับความเสี$ยงที$เกิดจากการลงทนุ ในกรณีที$ลกูค้าตดัสินใจลงทนุในระดบัความเสี$ยงที$สงูกว่าระดบัความเสี$ยงของการลงุทนุจากผลประเมินถือว่าลกูค้าตกลง        
ที$จะยินยอมรับความเสี$ยงของการลงทุนนั �นเอง ลูกค้ายอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลี$ยนแปลง            
ไปจากผลการประเมินได้ ทั �งนี �บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทั �งพนกังาน เจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดภาระ หรือหน้าที$ตอ่ความเสียหายใดๆ ที$เกิดขึ �นจากการลงทนุของลกูค้า 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั/ไม่เป็นบคุคลอเมริกนัสาํหรบัลกูค้าบคุคลธรรมดา 
 Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person for Individual Customer 

 

 

ผูข้อเปิดบญัชี (คาํนําหน้า/ชืJอ/นามสกลุ)  สญัชาติ  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  Nationality(ies) 
   โปรดระบุทุกสญัชาตทิี �ท่านถอื / Please specify all nationalities that you hold 

บตัรประชาชนเลขทีJ  หนังสือเดินทาง เลขทีJ  
  Passport No ID Card No

 

 
 
 
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ�ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)   (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen? � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No   
 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา Answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึHงในนั Iนคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั Answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship 
โปรดตอบ “ใช่ หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีHเป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
Answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 
2 |   ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจาํตวัผู้มีถิJนทีJอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรือไม่              � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No   
       Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
  
โปรดตอบ “ใช่” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจาํตวัผูม้ถีิHนทีHอยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่นไมว่า่บตัรดงักลา่วของ 
ทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีHทา่นกรอกและลงลายมอืชืHอในแบบฟอรม์นีI 
ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัทีH ทา่นกรอกและลงลายมอืชืHอในแบบฟอรม์นีI 
 
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. 
 

3 |   ท่านมีสถานะเป็นผูมี้ถิJนทีJอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพืJอวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่      � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No  
       Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?     
 
ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิHนทีHอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจัจุบนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้      
และหากตอ้งการรายละเอยีดเพิHมเตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันีI  
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. 
 

 

(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ�ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พร้อมทั >งส่งเอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
3 |   ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนทีJเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No  
       Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
       ท่านมีคาํสั Jงทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํโดยอตัโนมติัจากบญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No  
       ไปยงับญัชีในสหรฐัอเมริกาใช่หรือไม่   
       Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with YUANTA to an account maintained in the U.S.?  
 
4 |   ท่านมีการมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจการลงลายมือชืJอแก่บคุคลทีJมีทีJอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพืJอการใดๆ ทีJเกีJยวข้องกบับญัชีทีJเปิดไว้ � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No 
       หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 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? 
 
       ท่านมีทีJอยู่เพืJอการติดต่อหรือดาํเนินการเกีJยวกบับญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No 
      แต่เพียง ทีJอยู่เดียวซึJงเป็นทีJอยู่สาํหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรือทีJอยู่สาํหรบัการส่งต่อ ใช่หรือไม่ 
       Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with YUANTA? 
 
6 |   ท่านมีทีJอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือทีJอยู่เพืJอการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No 
       (ประเทศไทย) จาํกดั  ใช่หรือไม่ 
       Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?   
  
7 |   ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพืJอการติดต่อท่านหรือบคุคลอืJนทีJเกีJยวข้องกบับญัชีทีJเปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์ � ใช่/Yes � ไม่ใช่/No                 
      หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั หรือไม่ 
      Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?  
 

เลขทีJบญัชี / Account No        

               
 
 

บคุคลอเมริกนั / U.S. Person 

คาํถามเพิJมเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

5 

7 

ส่วนทีJ 1 / Part 1  สถานะของลูกค้า / Status of Customer 



 

เอกสารเปิดบญัชีลกูค้าสําหรับบคุคลธรรมดา  9/11 

 
 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ท่านรบัทราบและตกลงว่าหากท่านมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินัแต่ข้อมูลทีHให้ตามแบบฟอร์มนีI หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอนัเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์       

บริษัทหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีHจะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั Iงหมดหรือบางส่วนตามทีH              
บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เหน็สมควร 
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. 

3. ท่านตกลงทีHจะแจง้ใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ทราบและนําส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ภายใน 30 วนัหลงัจากมี
เหตุการณ์เปลีHยนแปลงอนัทาํใหข้อ้มลูของทา่นทีHระบุในแบบฟอรม์นีIไมถู่กตอ้ง 
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. 

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทีHท่านไม่ได้ดําเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกีHยวกับสถานะของท่าน                   
บริษัท หลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีHจะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั Iงหมดหรือบางส่วนตามทีH               
บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เหน็สมควร 

 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. 

 
 
 
 

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีHไมอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนีI 
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to: 

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรอื บรษิทัตวัแทน และ/หรอื สถาบนัการเงนิอืHน เพืHอประโยชน์ในการทาํธุรกรรมทางการเงนิ 
ของขา้พเจา้เพืHอประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึHงรวมถงึ หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal 
Revenue Service: IRS) ข้อมูลดงักล่าวรวมถึง ชืHอลูกค้า ทีHอยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลกัเกณฑ์เรืHอง FATCA(คือ เป็นผู้ปฏิบตัิตาม หรือผู้ไม่ให้           
ความร่วมมอื) จํานวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลืHอนไหวทางบญัช ีจํานวนเงนิ ประเภทและมูลค่าของผลติภณัฑ์ทางการเงนิ และ/หรอื 
ทรพัย์สนิอืHนๆ ทีHมอียู่กบับรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ตลอดจนจํานวนรายได ้และขอ้มูลอืHน ๆ ทีHเกีHยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิทีHอาจถูกรอ้งขอโดย 
ตวัแทน และ/หรอื สถาบนัการเงนิอืHน และ/หรอื หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึHงรวมถงึ IRS ดว้ย 
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; 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองท่าน และ/หรอื เงนิไดท้ีHท่านไดร้บัจากหรอืผ่านบรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั ในจํานวนทีHกําหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ      
และ/หรอืต่างประเทศ ซึHงรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดักบัหน่วยงาน
จดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 
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. ใหบ้รษิทัจดัการ (รวมถงึกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ) ทีHแตง่ตั Iงใหบ้รษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้นบัสนุน/ตวัแทนในการขาย/
รบัซืIอ/แลกเปลีHยนหน่วยลงทุนและผูเ้กีHยวขอ้งหรอืตวัแทนของบรษิทัจดัการ/กองทุนดงักล่าวมสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูลคํายนืยนัและคํายนิยอมใดๆเกีHยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผย
ขอ้มลู/หกั ณ ทีHจา่ย (รวมถงึเอกสารฉบบันีIและเอกสารทีHอา้งถงึ)(ซึHงตอ่ไปนีIจะรวมเรยีกว่า“เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายทีHเกีHยวขอ้งทั Iงในและตา่งประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA 
และกฎหมายฟอกเงนิ) เสมอืนหนึHงวา่ขา้พเจา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนั Iนกบับุคคลดงักลา่วทุกรายและใหบุ้คคลดงักลา่วทุกรายสามารถนําสง่/ใชเ้อกสารและขอ้มลูนั Iนได ้
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. 

หากท่านไม่ใหข้้อมูลทีHจําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืข้อมูลทีHจําเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั หรอื          
ไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใช้กฎหมายทีHหา้มการรายงานขอ้มูลได ้บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั มสีทิธใิช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีHจะยุตคิวามสมัพนัธ์ทาง
การเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทั Iงหมดหรอืบางสว่น ตามทีHบรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เหน็สมควร 
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. 

 

 

 

 

  

ส่วนทีJ 2 / Part 2  การยืนยนัและการเปลีJยนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status 

ส่วนทีJ 3 / Part 3  การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและการหกับญัชี Authorization for information disclosure and account withholding 
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คาํรับรอง / ข้อตกลงของลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกาํหนดและเงื)อนไขของบริษัทฯ ตามเอกสารธุรกรรม 

�. ลกูค้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อมูลและรายละเอียดทีให้ไว้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ( “บริษัทฯ” ) ในเอกสารฉบบันี � รวมถึงสญัญา แบบฟอร์ม / เอกสาร
ประกอบอื$นๆ ที$เกี$ยวข้องกบัการเปิดบญัชี  หรือเอกสารฉบบัอื$นที$อาจมีขึ �นในอนาคตทั �งหมด ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ  

k. ลูกค้าได้รับมอบ อ่านรายละเอียด และได้รับการชี �แจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสี$ยงจากการทําธุรกรรมแต่ละประเภททั �งในตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์           
และหลกัทรัพย์อื$นๆ (ถ้ามี) ตามเอกสารที$เกี$ยวข้องซึ$งเป็นส่วนหนึ$งของข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จากเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ แล้ว และตกลง               
ตามข้อกําหนดและเงื$อนไขดงักลา่วนั �น 

l. ลกูค้ามีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที$เกี$ยวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบงัคบัของ หน่วยงานกํากับดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ 
ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั, หรือของบริษัทฯ ในเรื$องที$เกี$ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว  

o. ลกูค้ายินดีปฏิบตัิตาม กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ บริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลของลกูค้ากับหน่วยงานกํากับดูแล          
ธุรกิจหลกัทรัพย์ อาท ิคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, บริษัทตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน), บริษัท สํานกัหกับญัชี (ประเทศ
ไทย) จํากดั, บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั, หน่วยงานที$มีอํานาจอื$น หรือ บริษัทในเครือของบริษัทฯ 

5. ลกูค้ารับทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้แนะนําการลงทนุตดัสินใจซื �อขายหรือทําธุรกรรมที$เกี$ยวกับหลกัทรัพย์ และ / หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า หรือหลกัทรัพย์อื$นๆ (ถ้า
มี)แทนลูกค้า ผู้ แนะนําการลงทุนมีหน้าที$ให้คําแนะนําเกี$ยวกับการลงทุนเท่านั �น ลูกค้าโปรดตดัสินใจซื �อขายหรือทําธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงใช้บริการซื �อขาย
ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุโดยลกูค้ายินยอมให้บริษัทฯ ตดัสนิใจแทนตามเกณฑ์ของสํานกังาน กลต.  

r. ลกูค้ารับทราบว่า เมื$อมีการซื �อขายหรือทําธุรกรรมใดๆ ที$เกี$ยวกบับญัชีหลกัทรัพย์หรือบญัชีสญัญาซื �อขายลว่งหน้า บริษัทฯ ได้มีการจดัสง่ข้อมลูหรือเอกสารยืนยนัการซื �อขาย
หรือเอกสารอื$นใดที$เกี$ยวข้องให้แก่ลกูค้าตามช่องทางการติดต่อที$ลกูค้าแจ้งไว้ต่อบริษัทฯ ซึ$งลกูค้ามีหน้าที$ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ ที$เกิดขึ �นในบญัชี เพื$อรักษาสิทธิประโยชน์        
ของตวัลกูค้าเองในฐานะผู้ลงทนุ ทั �งนี �ไม่ว่าลกูค้าจะรับข้อมลูหรือเอกสารด้วยตนเองหรือมีผู้ รับไว้หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าลกูค้าได้รับและทราบถึง
ข้อมลูหรือเอกสารของบริษัทฯ แล้วโดยชอบ 

s. ลกูค้ารับทราบและตกลงตามเงื$อนไข และข้อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูค้า รวมถึงรับทราบและตกลงตามข้อกําหนด และเงื$อนไขในแบบ
แจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไม่เป็นบคุคลอเมริกนั ตามข้อมลูทั �งหมดที$ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี � 

t. ลกูค้ารับทราบถึงสิทธิในการร้องขอรับสําเนาข้อกําหนด และเงื$อนไขเกี$ยวกบัการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัทฯ  ทั �งนี �โดยลกูค้าตกลงที$จะปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัทฯ         
ที$เกี$ยวข้องตอ่ไป 

      ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลกูค้าหรือผู้ขอใช้บริการขอยืนยนัตามคํารับรอง / ข้อตกลงที$ระบุไว้ข้างต้น และยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตามข้อกําหนด และเงื$อนไขต่างๆ ตามเอกสารเปิดบัญชี
ลกูค้า รวมถึงข้อกําหนดและเงื$อนไขเกี$ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จึงได้ลงลายมือชื$อไว้เป็นหลกัฐาน และข้าพเจ้าฯ ขอยืนยนัให้ใช้ลายมือชื$อที$ได้ให้ไว้นี �เป็นตวัอย่างลายมือชื$อ            
สําหรับการทําธุรกรรมทกุประเภทกบับริษัทฯ 
 

����.ลงชื)อ 
Sign 

 

 

 

       

(                              ) 
  

ลูกค้า / ผู้ขอใช้บริการ 
Applicant 

                                     

   ลงชื)อ  
Sign 

 

        

 (                               ) 
  

พยาน / เจ้าหน้าที)บริษัทฯ 
Witness 
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หนังสือมอบอาํนาจ 

 วนัที$  เดือน  พ.ศ.  

 โดยหนงัสือฉบบันี � ข้าพเจ้า    บญัชีเลขที$ 

อยูบ้่านเลขที$  ถนน   แขวง/ตําบล   

เขต/อําเภอ   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  

ซึ$งตอ่ไปนี �จะเรียกวา่ “ผู้มอบอํานาจ” ขอมอบอํานาจให้แก่    

มีความสมัพนัธ์กบัผู้มอบอํานาจเป็น      

อยูบ้่านเลขที$  ถนน    แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  โทรศพัท์   ซึ$งตอ่ไปในหนงัสือนี �เรียกวา่ ”ผู้ รับมอบอํานาจ” 

เป็นผู้ มีอํานาจกระทําการใดๆ กบับริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั (“บริษัทฯ”) แทนข้าพเจ้า ดงันี � 

1. ซื �อ ขาย โอน รับโอน ฝาก จองซื �อ ยืมและให้ยืม หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื �อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที$ซื �อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
บริษัทตลาดสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และที$อื$น รับทราบ ยืนยนั และ/หรือรับรองผลการซื �อขายหรือทําธุรกรรม  ตลอดทั �งรับมอบ ส่งมอบ
หลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า รวมทั �งสั$งถอนทรัพย์สินประเภทเงินวางประกนั แทนผู้มอบอํานาจ 

2. ชําระเงินคา่ซื �อหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า เงินวางประกนั คา่ธรรมเนียม อากรแสตมป์ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงที$เกี$ยวกบัการซื �อขาย การจําหน่ายจา่ยโอน 
หรือการทําธุรกรรมที$เกี$ยวกบัหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า และ/หรือรับชําระคา่ขายหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า เงินวางประกัน รวมทั �งเงินปันผล 
ดอกเบี �ย หรือสิทธิอื$นใดที$เกิดจากหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า รวมทั �งการหกัภาษีการค้า และ/หรือภาษีเงินได้ และนําสง่กรมสรรพากร 

3. รับโอนหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้า หรือสิทธิในหลกัทรัพย์และ/หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าซึ$งผู้ รับมอบอํานาจ และ/หรือ ผู้มอบอํานาจสั$งให้บริษัทฯ ซื �อ
เข้าหรือใสชื่$อผู้ รับมอบอํานาจในฐานะตวัแทนของผู้มอบอํานาจ และ/หรือ ลงนามในหนงัสือเอกสาร หรือ ตราสารใดๆ ที$เกี$ยวข้อง และจําเป็น เพื$อให้บรรลวุตัถปุระสงค์     
แหง่หนงัสือมอบอํานาจนี � 

4. ผู้มอบอํานาจจะไมย่กเลิกเพิกถอนอํานาจกระทําการใดๆ ของผู้ รับมอบอํานาจโดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย s วนั 

 การใดๆ ที$ผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปโดยชอบด้วยอํานาจตามหนังสือนี � ผู้ มอบอํานาจขอรับผิดชอบและให้มีผลผูกพันผู้ มอบอํานาจเสมือนหนึ$งได้กระทํา         
ด้วยตนเองทั �งสิ �น เพื$อเป็นหลกัฐานแหง่การมอบอํานาจนี � จงึได้ลงลายมือชื$อและประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน  

“กรณีที$ลกูค้าไมป่ระสงค์ที$จะมอบอํานาจในเรื$องใด ให้ลกูค้าขีดฆ่าข้อความสว่นที$ไมต้่องการมอบอํานาจและลงนามกํากบัไว้” 

 

 ����  ลงชื$อ       ผู้มอบอํานาจ 
  ( )  

สําหรับการมอบอํานาจในการทําธุรกรรมสญัญาซื �อขายลว่งหน้า ผู้ รับมอบอํานาจขอรับรองวา่ บริษัทฯ ได้อธิบายให้รับทราบ และเข้าใจถึงความเสี$ยงที$เกี$ยวข้องกบั  
การลงทนุตามที$ระบไุว้ในเอกสาร การเปิดเผยความสี$ยงจากการซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า เรียบร้อยแล้วและผู้ รับมอบอํานาจตกลงให้ใช้ลายมือชื$อในชอ่งผู้ รับมอบอํานาจ
เป็นตวัอยา่งลายมือชื$อในการทําธุรกรรมกบับริษัทฯ 
 

  ����  ลงชื$อ      ผู้ รับมอบอํานาจ 
  ( )  

 
         ลงชื$อ  พยาน            ลงชื$อ   พยาน 
 ( ) ( ) 
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หนังสือยนิยอมให้หกับัญชีเงนิฝาก 

 เขียนที$  

 วนัที$ เดือน พ.ศ.  

เรียนผู้จดัการธนาคาร จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สํานกังานใหญ่/สาขา  

ข้าพเจ้า บตัรประจําตวัประชาชนเลขที$  
เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท        � ออมทรัพย์              � กระแสรายวนั 

ชื$อบญัชี  บญัชีธนาคารเลขที$  

สถานที$ตดิตอ่ เลขที$ ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

โทรศพัท์/มือถือ  E-mail   

มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) และ/หรือ ตวัแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บัญชีอื$นใดซึ$งบริษัทฯ จะเปลี$ยนแปลงหรือกําหนดเพิ$มเติมในอนาคต เพื$อชําระหนี �                      
และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัตา่งๆ ตามจํานวนเงินที$ปรากฏในใบแจ้งหนี � หรือระบบสื$อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคําสั$งที$
ธนาคารได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลอื$นใดที$ได้รับแตง่ตั �งหรือมอบหมายจากบริษัทฯ ให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทฯ 

ทั �งนี � ข้าพเจ้าตกลงชําระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื$นๆ ที$เกี$ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคาร             
ตามที$ธนาคารกําหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที$ระบขุ้างต้น และ/หรือ บญัชีเงินฝากอื$นใดของข้าพเจ้าที$มีอยู่กบัธนาคาร เพื$อชําระค่าบริการ 
และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้ 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื$อชําระหนี � และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่า             
จํานวนเงินที$ระบุในคําสั$งตามที$ธนาคารได้รับนั �นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนที$ปรากฏในคําสั$งเรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงที$จะดําเนินการเรียกร้องเงนิจํานวนดงักลา่วจากบริษัทฯ โดยตรง ทั �งนี � ข้าพเจ้าขอสละสทิธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงิน 
ที$ธนาคารได้หกัและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื$นๆ ที$หกัชําระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี)              
และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของข้าพเจ้าต่อเมื$อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนั �นเท่านั �น และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว 
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื$องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั �นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT            
ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยู่แล้ว 

ในกรณีที$เอกสารหลกัฐาน และเลขที$บัญชีเงินฝากที$ระบุในหนังสือนี � ได้เปลี$ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้        
หกับญัชีเงินฝากฉบบันี �คงมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากที$ได้มีการเปลี$ยนแปลงเอกสารหลกัฐานหรือเลขที$บญัชีเงินฝากดงักล่าวได้ด้วยทกุประการ การขอให้       
หกับญัชีเงินฝากตามหนงัสือนี �ให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนบัแต่วนัทําหนงัสือนี �และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคาร     
และบริษัทฯ ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า � เดือน 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 ���� ลงชื$อ  ผู้ให้ความยินยอม 
 ( ) 
 ลายเซ็นตามที)ให้ไว้กับธนาคาร 
 

รับทราบและรับรองลายมือชื�อผูใ้หค้วามยินยอมโดย 

 
 

 ลงชื$อ  
 ( ) 

       บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

รับรองความถูกตอ้งของบญัชีเงินฝากและลายมือชื�อผูใ้หค้วามยินยอม 

 
 

 ลงชื$อ  
 ( ) 

       ลายมือชื)อผู้รับมอบอาํนาจสาขาธนาคาร 
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