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การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีซือขายหลกัทรัพย ์และ/หรือ สัญญาซือขายลว่งหน้า 

 กรุณากรอกขอ้มลูและลงนามใน  เอกสารเปิดบญัชลีูกคา้  เอกสารขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน 

หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือเอกสารทเีกยีวขอ้งใหค้รบถว้น 

 จดัเตรียม เอกสาร/หลกัฐานประกอบการเปิดบญัชี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ดงัต่อไปนี 

 □ สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือ สาํเนาบตัรคนต่างดา้ว  ชดุ 

 □ สาํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีธนาคารทมีีชอืและเลขทบีญัชีธนาคาร  ชดุ 

 □ เอกสารประกอบการพจิารณาวงเงินสาํหรบัการซอืหลกัทรพัย ์(สามารถแสดงไดม้ากกว่า  ประเภท)  ชดุ 

 เช่น สาํเนาบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทนุในหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน, สลิปเงินเดือน หรือสาํเนาใบหลกัทรพัย ์

 □ เอกสารเพมิเติม กรณีบคุคลตา่งดา้ว ควรแสดงใบอนญุาตทาํงาน (Work Permit) (ถา้มี) ชดุ 

 □ เอกสารเพมิเติม กรณีมอบอาํนาจ สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูร้บัมอบอาํนาจ อย่างละ  ชดุ, อากรแสตมป์  บาท 

การจัดส่งเอกสารและหลักฐานการเปิดบัญช ี

  สามารถจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์มาที 

บริษัทหลักทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

ฝ่าย สนบัสนนุการตลาด (Marketing Administrative) (เปิดบญัชี) 

เลขท ี  อาคารเกษร ทาวเวอร ์

ชนั -  ถนนราชดาํริ แขวงลมุพิน ี

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

 หรือติดต่อมายงัเจา้หนา้ทบีริษัทฯ ฝ่ายออนไลน ์เซอรว์ิส (Online Service) เบอรโ์ทรศพัท ์    

 

 

หมายเหตุ : 

-  ท่านสามารถสมคัรใชบ้ริการหกับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) ดว้ยตนเองไดโ้ดยตรงกบัธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ  ATM, Online Banking, 

Call Center ธนาคาร เพอืลดระยะเวลาการสมคัรใชบ้ริการฯ ATS ซงึตามปกติธนาคารจะใชร้ะยะเวลาในการพิจารณาอนมุตัิประมาณ  สปัดาห ์

-  สอบถามวิธีการสมคัร ATS ดว้ยตนเองเพิมเติมไดท้ฝ่ีายออนไลน ์เซอรว์ิส (Online Service) เบอรโ์ทรศพัท ์    หรือทีเว็บไซต ์www.yuanta.co.th 
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วนัที   /   /  

    ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกค้าหรือผูข้อใช้บริการ มีความประสงคเ์ปิดบัญชีและตกลงใหข้้อมูลแก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ("บริษัทฯ") 

เพือประกอบการเปิดบัญชีซือขาย หรือทาํธุรกรรมทีเกียวกับหลักทรัพย ์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี 

ประเภทบัญช ี

□ บญัชีซือขายหลกัทรพัย ์(Equity)  ◯ บญัชี Cash ◯ บญัชี Cash Balance ◯ บญัชี Credit Balance          

□ บญัชีซือขายสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives)  ◯ บญัชี TFEX-0 ◯ บญัชี TFEX-4 (Settrade)  ◯ บญัชี TFEX - MT4 

□ บญัชีซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (Global Trading) 
□ บญัชีซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

□ บญัชีซือขายตราสารหนี 

□ บญัชีบริการออกแบบการลงทุน (Yuanta Wealth) ◯ บญัชี Alpha Wealth ◯ บญัชี My Wealth 

บริการอืนๆ บนบัญชี 

□ ธุรกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(SBL)  ◯ อัตราใหย้ืม Low Rate (ตามประกาศบริษัทฯ)  ◯ อัตราใหย้ืม High Rate (ตามประกาศบริษัทฯ) 

□ ธุรกรรม Equity Linked Note (ELN) 
ข้อมูลสว่นตัว 

◯ นาย ◯ นาง ◯ นางสาว ◯ อนืๆ   

ชอื (ภาษาไทย)    นามสกลุ  

ชอื (ภาษาองักฤษ)    นามสกลุ  

วนั / เดือน / ปี เกิด   /  /     อายุ ปี ประเทศเจา้ของสญัชาต ิ  

ประเภทบตัร ◯ บตัรประจาํตวัประชาชน ◯ บตัรคนต่างดา้ว ◯ หนงัสือเดินทาง ประเทศทอีอก  

เลขทบีตัร  วนัทีออกบตัร  /  /  วนัทีหมดอาย ุ  /  /  

การศกึษา ◯ ปริญญาตร ี ◯ สงูกว่าปริญญาตร ี ◯ อนืๆ  

สถานะภาพสมรส ◯ โสด ◯ สมรส มีบตุรอยู่ในอปุการะ คน 

ขอ้มลูคู่สมรส ชือ-นามสกลุ  เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน  

อาชีพ  ตาํแหน่งงาน  

สถานททีาํงาน  รายไดต้่อปี บาท 

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ 

อาชพี 

 ◯ ขา้ราชการ ◯ พนกังานรฐัวิสาหกิจ ◯ พนกังานบรษิัท ◯ พนกังานธนาคาร/สถาบนัการเงิน 

 ◯ เกษียณ ◯ นกัลงทนุ ◯ พ่อบา้น / แม่บา้น ◯ นกัศกึษา 

 ◯ เจา้ของกิจการ / อาชีพอสิระ / คา้ขาย ◯ อนืๆ (โปรดระบ ุอาชีพ)    

ประเภทธุรกิจ 

 ◯ ธุรกิจซอืขายเพชรพลอย/อญัมณี หรือโลหะมีค่า/ทองคาํ ◯ ธุรกิจสถานบริการ เช่น ไนทค์ลบั บาร ์ ◯ ธุรกิจคา้ของเก่า/วตัถโุบราณ 

 ◯ ธุรกิจนายหนา้หรือตวัแทนซอืขายอสงัหาริมทรพัย ์ ◯ ธุรกิจอาวธุยทุธภณัฑ ์ ◯ ธุรกิจใหกู้ย้ืมเงินนอกระบบ 

 ◯ ธุรกิจรบัแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ◯ ธุรกิจนายหนา้รบัจดัหางาน ◯ องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร (NPO) 

 ◯ ธุรกิจโอนเงินและรบัโอนเงินทงัใน และต่างประเทศทีไม่ใชส่ถาบนัการเงิน ◯ ธุรกิจท่องเทียว/ทวัร/์มคัคเุทศน ์ ◯ ธุรกิจคาสิโนและการพนนั 

 ◯ ธุรกิจหรือใหเ้ช่าซอืรถยนต ์/ รถยนตมื์อสอง ◯ อนืๆ (โปรดระบ ุประเภทธุรกิจ)    

ชอืสถานทีทาํงาน / สถานศกึษา / สถานกจิการ ชอืหน่วยงาน  

ตาํแหน่งงาน   อายงุาน  ปี 
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ข้อมูลทางการเงนิ/วตัถุประสงคใ์นการลงทนุ 

รายไดเ้ฉลยีต่อเดือน (บาท) โปรดระบ*ุ** 

 ◯ ตาํกว่า 15,000 ◯ 15,001 - 30,000 ◯ 30,001 - 50,000 ◯ 50,001 - 100,000 ◯ 100,001 - 500,000            

 ◯ 500,001 - 1,000,000 ◯ 1,000,001 - 4,000,000 ◯ 4,000,001 - 10,000,000 ◯ 10,000,001 ขึนไป 

มูลค่าทรัพยสิ์นสว่นตัว โปรดระบ*ุ** 

 ◯ ตาํกว่า 2,000,000 บาท ◯ ตงัแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท ◯ ตงัแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท 

 ◯ ตงัแต่ 10,000,001 - 30,000,000 บาท ◯ ตงัแต่ 30,000,001 - 50,000,000 บาท ◯ ตงัแต่ 50,000,001 - 70,000,000 บาท 

 ◯ ตงัแต่ 70,000,001 บาทขนึไป 
** โปรดระบ ุ เพอืประกอบการพจิารณาขอ้มูลทางการเงนิของลกุคา้และการลงทนุในผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนทีมีความเสยีงสูงหรือมคีวามซบัซอ้น เชน่ ตราสารหน,ี ELN   

แหลง่ทมีาของรายได้/เงินลงทนุ ◯ เงนิเดือน ◯ เงนิออม ◯ การประกอบธุรกิจ ◯ อนืๆ (โปรดระบ)ุ  

ประเทศทมีาของรายได้/เงินลงทุน ◯ ประเทศไทย ◯ ประเทศอนื(โปรดระบ)ุ   

วัตถุประสงคใ์นการลงทุน ◯ เพอืการลงทนุ ◯ เพอืการเกษียณ ◯ เพอืสิทธิประโยชนท์างภาษี ◯ อนืๆ (โปรดระบ)ุ  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ข้อมูลการติดต่อและขอ้มูลทอียู่ของลกูค้า 

ข้อมลูการติดต่อ**  E-mail address  เบอรโ์ทรศพัท ์/ มอืถือ  

** ข้อมูลการติดต่อทลีูกค้าให้ไว้ต่อบริษทัฯ เป็นข้อมูลทีสาํคัญ หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลยีนแปลงไป ลูกค้าตกลงทีจะแจ้งข้อมูลทเีป็นปัจจุบันใหบ้ริษทัฯ ทราบเป็น

ลายลักษณอ์ักษรทันที หากบรษัิทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเปลยีนแปลงให้ถือว่าข้อมูลการติดต่อทลีกูค้าได้ใหไ้ว้ต่อบริษัทฯ ล่าสุดเป็นข้อมูลทถูีกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว 

ข้อมลูทอียู่ รายละเอียดทอียู่ 

. ทอียู่ทะเบียนบ้าน หรอืทอียู่

ตามบัตรประชาชน 

เลขท ี  หมู่ท ี  อาคาร/หมู่บา้น  

ซอย   ถนน  

ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

. ทอียู่ปัจจุบัน ◯ ตรงกบัทะเบียนบา้นหรือตามบตัรประชาชน  ◯ ทอียู่อืน (โปรดระบ)ุ 

เลขท ี  หมู่ท ี  อาคาร/หมู่บา้น  

ซอย   ถนน  

ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

. ทอียู่สถานทีทาํงาน ◯ ตรงกบัทะเบียนบา้นหรือตามบตัรประชาชน  ◯ ตรงกบัทอียู่ปัจจบุนั  ◯ ทอียู่อืน (โปรดระบ)ุ 

เลขท ี  หมู่ท ี  อาคาร/หมู่บา้น  

ซอย   ถนน  

ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์  

4. ทอียู่ในการจัดส่งเอกสาร ◯ ตรงกบัทะเบียนบา้นหรือตามบตัรประชาชน  ◯ ตรงกบัทอียู่ปัจจบุนั  ◯ ตรงกบัสถานททีาํงาน  ◯ ทอียู่อืน (โปรดระบ)ุ  

เลขท ี  หมู่ท ี  อาคาร/หมู่บา้น  

ซอย   ถนน  

ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   
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ข้อมูลบคุคลทสีามารถตดิต่อได ้(กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดตอ่ลกูค้าได้) 

ชอื-นามสกลุ  เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน  

สถานทตีิดต่อ เลขท ี  หมู่ท ี  อาคาร / หมู่บา้น  ซอย  

ถนน   ตาํบล / แขวง  อาํเภอ / เขต  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์/ มือถือ  

E-mail address   ความสมัพนัธ ์  

ข้อมูลธนาคารเพอืการชาํระราคา 

บัญชีเงินฝากธนาคารเพือการชาํระราคาโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) 

 ◯ ธนาคารกรุงเทพ ◯ ธนาคารกสิกรไทย ◯ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ◯ ธนาคารธนชาต 

 ◯ ธนาคารทหารไทย ◯ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ◯ ธนาคารกรุงไทย ◯ ธนาคารยโูอบี 

 ◯ ธนาคารเกียรตินาคิน ◯ ธนาคารทิสโก ้ ◯ ธนาคารซไีอเอม็บี ◯ ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์

ชอืบญัช ี  สาขา  

เลขทบีญัช ี  ประเภทบญัช ี ◯ ออมทรพัย ์ ◯ กระแสรายวนั 

E-Dividend :  เพือใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นการอาํนวยความสะดวกแกล่กูคา้ การจ่ายเงินปันผล/ดอกเบีย และสิทธิอนืๆ ทเีป็นตวัเงินโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะนาํฝากเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารเดียวกนักบับญัชีทีท่านใชใ้นการหักบญัชีอตัโนมติั (ATS) ทีท่านไดแ้จง้ไวก้บับริษัทฯ บริการนีใชส้าํหรบัหลกัทรพัยใ์น

บญัชีซอืขายหลกัทรพัยข์องท่านทมีีอยู่กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เท่านนั หากท่านประสงคท์จีะไม่ใชบ้รกิาร E-Dividend กรุณาแจง้ความประสงคต่์อเจา้หนา้ท ีท่านสามารถ

สอบถามขอ้มลูเพมิเติมไดที้ฝ่ายออนไลน ์เซอรว์ิส (Online Service) โทรศพัท ์ -                                                                                                                                                                   

ข้อกาํหนดการให้บริการจัดส่งข้อมูล/เอกสาร 

E-Document  : เพอืใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพและเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ บริษัทฯ จะทาํการส่งขอ้มลู,รายงานและเอกสารอนืใด เช่น ใบยืนยนัการซอืขายหลกัทรพัย์

(Confirmation), รายงานการลงทุนประจําเดือน(Monthly Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email) โดยจะจัดส่งตามทีอยู่ไปรษณีย์                    

ทางอิเล็กทรอนิกส ์(Email Address) ทีท่านไดแ้จง้ไวก้ับบริษัทฯ โดยเงือนไขเกยีวกบัการรบัเอกสารรายงานในรูปแบบอิเล็คทรอนิกสผ่์านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส(์Email) เป็นไป

ตามทีระบไุวใ้น ขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน  หากทา่นประสงคที์จะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณยีก์รุณาแจ้งความประสงคต์่อเจ้าหน้าทบีริษัทฯ   

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ทฝ่ีายออนไลน ์เซอรวิ์ส (Online Service) โทรศัพท ์ -   

แบบแสดงตนทวัไปของลูกค้า 

1. ขา้พเจา้รบัรองว่าขา้พเจา้เป็นเจา้ของบญัชีและเป็นผูร้บัผลประโยชน์ ทีแทจ้ริงจากการซือขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรอื ◯ ใช ่ ◯ ไมใ่ช่ (โปรดระบ)ุ 
 สญัญาซอืขายล่วงหนา้ในบญัชีน ี

 ชอื-นามสกลุ  เลขทีบตัรประชาชน  

 ความสมัพนัธ ์  

2. ขา้พเจา้รบัรองว่าขา้พเจา้เป็นเจา้ของบญัชีมีอาํนาจควบคมุการซอืขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซอืขายล่วงหนา้ในบญัชีนี ◯ ใช ่ ◯ ไมใ่ช่ (โปรดระบ)ุ  

 ชอื-นามสกลุ  เลขทีบตัรประชาชน  

 ความสมัพนัธ ์  

3. ขา้พเจา้มีความเกยีวขอ้งกบัพนกังานของบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ◯ ไมมี่ ◯ ม ี(โปรดระบ)ุ 

 ชอื-นามสกลุ  เลขทีบตัรประชาชน  

 ฝ่ายงาน  ความเกยีวขอ้ง  เบอรโ์ทรศพัท ์/ มือถือ  

4. ผูร้บัมอบอาํนาจในการซอืขายหรือทาํธุรกรรมทีเกยีวกบัหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซอืขายล่วงหนา้ ◯ ไมมี่ ◯ ม ี(โปรดระบ)ุ 

 ชอื-นามสกลุ  เลขทีบตัรประชาชน  

 ความสมัพนัธ ์  เบอรโ์ทรศพัท ์/ มอืถือ  
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แบบแสดงตนทวัไปของลูกค้า 

5. ขา้พเจา้และคู่สมรสไมมี่ประวตัิการกระทาํความผิดมลูฐาน  ตาม พรบ. ป้องกนัและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ ◯ ไมมี่ ◯ ม ี(โปรดระบ)ุ 

 พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุทมีีอานภุาพทาํลายลา้งสงู 

 มลูฐานความผิด  ปี พ.ศ. ทีกระทาํความผิด  

6. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง  ของขา้พเจา้ ◯ ไมมี่ ◯ ม ี(โปรดระบ)ุ  

       ตาํแหน่งทางการเมอืง  ปี พ.ศ. ทีดาํรงตาํแหน่ง  

7. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง  ของบิดา / มารดา / คู่สมรส / บตุร / ผูร้บัมอบอาํนาจ ◯ ไมมี่ ◯ ม ี(โปรดระบ)ุ  

      ตาํแหน่งทางการเมอืง  ปี พ.ศ. ทีดาํรงตาํแหน่ง  

แบบแสดงตนทวัไปของผู้รับมอบอาํนาจ **เฉพาะกรณีมกีารทํามอบอํานาจ** 

ชอืผูร้บัมอบอาํนาจ (ภาษาไทย)                        นามสกลุ  

ชอืผูร้บัมอบอาํนาจ(ภาษาองักฤษ)                        นามสกลุ  

เลขทบีตัร  วนัทีออกบตัร  /  /  วนัทีหมดอาย ุ  /  /  

วนั / เดือน / ปี เกิด   /  /   อายุ ปี  สญัชาต ิ  

เบอรโ์ทรศพัท ์/มือถือ  E-mail address  

อาชีพ  ชอืสถานททีาํงาน  

ประเภทธุรกิจ   

ความสมัพนัธก์บัผูม้อบอาํนาจเป็น_________________________________________________________________________________________________________ 

กรณีผูร้บัมอบอาํนาจเป็นคนต่างดา้ว โปรดระบทุีอยู่ในประเทศเจา้ของสญัชาต ิ  

    

.ประวตัิการกระทาํความผิดมลูฐาน ตาม พรบ.ป้องกนั และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ. ◯ ไมมี่ ◯ ม ี(โปรดระบ)ุ 

ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุทมีีอานภุาพทาํลายลา้งสงู ของผูร้บัมอบอาํนาจ 

 มลูฐานความผิด  ปี พ.ศ. ทีกระทาํความผิด  

. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง ของผูร้บัมอบอาํนาจ ◯ ไมมี่ ◯ ม ี(โปรดระบ)ุ 

      ตาํแหน่งทางการเมอืง  ปี พ.ศ. ทีดาํรงตาํแหน่ง  

. ความเกยีวขอ้งกบัพนกังานของบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ของผูร้บัมอบอาํนาจ  ◯ ไมมี่ ◯ ม ี(โปรดระบ)ุ 

ชอื-นามสกลุ  เลขทีบตัรประชาชน  

 ฝ่ายงาน  ความเกยีวขอ้ง  เบอรโ์ทรศพัท ์/ มือถือ  

 

) เจา้ของบญัชีและเป็นผูร้บัผลประโยชน ์หมายถึง บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของบญัชีทีแทจ้ริง หรือ มีอาํนาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสถาบนัการเงนิ หรือ บคุคลทีลูกคา้

ทาํธุรกรรมแทน หรือบคุคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคุมนติิบคุคล 

) ความผิดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิดทีนาํไปสู่การฟอกเงินตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น ความผิดเกียวกบัยาเสพติด ความผิดเกียวกบัคา้มนุษย์ ความผิดเกียวกบัการพนนั 

ความผิดเกียวกบัการลกัทรพัย์ ฉอ้โกงหรือยกัยอกทรพัย์ ความผิดเกียวกบัการฉอ้โกงประชาชน ความผิดต่อหนา้ทีราชการ ความผิดเกียวกบัการก่อการรา้ย ความผิดเกยีวกบัการ

ปลอมแปลงเอกสารสทิธิ บตัรอิเล็กทรอนกิส ์หนงัสอืเดินทาง ความผดิเกียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมในการซอืขายหลกัทรพัย์ 

) ผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หมายถึง บุคคลทีดํารงตําแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตําแหน่งเป็นระยะเวลา 

ไม่เกิน 1 ปี หรือบุคคลที   ดํารงตําแหน่งระดับสูงและมีหน้าทีบริหารราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐหรือบุคคลทีดํารงตําแหน่งระดับสูงและ 

มีอาํนาจบงัคบับญัชาในระดบัสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตาํรวจ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครวั ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บตุรและผูร้่วมงานใกลชิ้ด 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลูกค้า (Suitability Test) 

การทาํแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกคา้เพือใหล้กูคา้ทราบถึงระดับความเสียงทีเหมาะสมกับตนเอง และเพือใหบ้ริษัทฯ ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการใหค้าํแนะนาํในการลงทนุ     

ทีเหมาะสมกบัระดบัความเสียงของลกูคา้ ดงันนัขอใหล้กูคา้เลือกคาํตอบทคีิดว่าเหมาะสมกบัท่านมากทีสดุและตอบคาํถามใหค้รบถว้นทกุขอ้ 

คาํถาม ข้อ -  ใช้เพือประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า  

. ปัจจบุนัท่านอาย ุ

 )  ตงัแต่ 60 ปีขึนไป 

 2)  45 - 59 ปี 

 3)  35 - 44 ปี 

 )  นอ้ยกว่า 35 ปี 

. ระยะเวลาทที่านคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุน ี

 )  ไม่เกิน  ปี 

 )   ถึง  ปี 

 )   ถึง  ปี 

 )  มากกว่า  ปี 

. ปัจจบุนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ่้ายประจาํ เช่น ค่าผ่อนบา้น รถ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 

และค่าเลียงดคูรอบครวั เป็นสดัส่วนเท่าใด 

 )  มากกว่ารอ้ยละ  ของรายไดท้งัหมด 

 )  ระหว่างรอ้ยละ  ถึงรอ้ยละ  ของรายไดท้งัหมด 

 )  ระหว่างรอ้ยละ  ถึงรอ้ยละ  ของรายไดท้งัหมด 

 )  นอ้ยกว่ารอ้ยละ  ของรายไดท้งัหมด 

. ถา้ท่านเลือกลงทนุในทรพัยส์ินทมีีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั 

ท่านจะรูส้กึอย่างไร 

 )  กงัวลและตืนตระหนกกลวัขาดทนุ 

 )  ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง 

 )  เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหนงึ 

 )  ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนทีอาจจะไดร้บัสงูขึน 

. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร 

 )  มีทรพัยส์ินนอ้ยกว่าหนีสิน 

 )  มีทรพัยส์ินเท่ากบัหนสีิน 

 )  มีทรพัยส์ินมากกว่าหนสีิน 

 )  มีความมนัใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอสาํหรบัการใชช้ีวิตหลงัเกษียณอายแุลว้ 

. ท่านจะรูส้กึกงัวล/รบัไม่ได ้เมอืมลูค่าเงินลงทนุของท่านมีการปรบัตวัลดลงในสดัส่วนเทา่ใด 

 )  % หรือนอ้ยกว่า 

 )  มากกว่า % - 10% 

 )  มากกว่า % - 20% 

 )  มากกว่า % ขึนไป 

. ท่านเคยมีประสบการณ ์หรือมีความรูใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินกลุ่มใดต่อไปนีบา้ง        

(เลือกไดม้ากกว่า  ขอ้) 

 )  เงินฝากธนาคาร 

 )  พนัธบตัรรฐับาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล 

 )  หุน้กู ้หรือกองทนุรวมตราสารหน ี

 )  หุน้สามญั หรือกองทนุรวมหุน้ หรือสินทรพัยอ์นืทมีีความเสียงสงู 

. หากปีทีแลว้ท่านลงทนุไป ,  บาท ปีนที่านพบว่ามลูค่าเงินลงทนุลดลงเหลือ ,  บาท 

ท่านจะทาํอย่างไร 

 )  ตกใจ และตอ้งการขายการลงทนุทีเหลือทิง 

 )  กงัวลใจ และจะปรบัเปลียนการลงทนุบางส่วนไปในทรพัยสิ์นทีเสียงนอ้ยลง 

 )  อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา 

 )  ยงัมนัใจ เพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาว และจะเพิมเงินลงทนุในแบบเดิมเพอืเฉลียตน้ทนุ 

. ความสามารถในการรบัความเสียงของท่าน คือ 

 )  เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภัย และไดร้บัผลตอบแทนสมาํเสมอแต่ตาํได ้

 )  เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีสมาํเสมอ แต่อาจเสียงทีจะสญูเสียเงินตน้ไดบ้า้ง 

 )  เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีสงูขึน แต่อาจเสียงทีจะสญูเสียเงินตน้ไดม้ากขึน 

 )  เนน้ผลตอบแทนสงูสุดในระยะยาว แต่อาจเสียงทีจะสญูเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้

 

คาํถามข้อ -  ใช้เป็นข้อมูลเพิมเติมเพือประกอบการให้คาํแนะนาํ 

ใช้เฉพาะทีจะมีการลงทุนในอนุพันธแ์ละหุ้นกูท้มีอีนุพันธแ์ฝงเท่านัน 

. หากการลงทนุในอนพุนัธ ์และหุน้กูท้ีมอีนพุนัธแ์ฝงประสบความสาํเร็จ ท่านจะไดร้บัผลตอบแทนใน

อตัราทสีงูมาก แต่หากการลงทนุลม้เหลวท่านอาจจะสญูเงินลงทนุทงัหมด และอาจตอ้งลงเงนิ

ชดเชยเพมิบางส่วน ท่านยอมรบัไดเ้พียงใด 

 )  ไม่ได ้ )  ได ้

ใช้เฉพาะทีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ 

. นอกเหนือจากความเสียงในการลงทนุแลว้  ท่านสามารถรบัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน       

ไดเ้พียงใด 

 )  ไม่ได ้ )  ได ้

ใช้สาํหรบัการใหค้าํแนะนําเรอืงอืนๆ 

.ประสบการณก์ารลงทนุในหลกัทรพัยข์องท่าน (หลกัทรพัย ์หมายถึง หุน้ หรือหน่วยลงทนุ หรือหุน้กู ้

หรือพนัธบตัรรฐับาล หรือ Derivatives) 

 ) ไม่มี ) นอ้ยกว่า  ปี ) ตงัแต่  ปีขึนไป 

.ท่านมีขอ้จาํกดัในการสือสารหรือในการตดัสินใจดว้ยตนเองหรอืมภีาวะบกพรอ่งทางสขุภาพ เช่น 

การมองเห็น การไดยิ้น 

 ) ไม่มี ) มี 

. เมอืพจิารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุทีอาจเกิดขึนดา้นล่าง      

ท่านเต็มใจทจีะลงทนุในกลุ่มการลงทนุใดมากทสีดุ 

 

 )  กลุ่มที  มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน . % โดยไม่ขาดทนุเลย 

 )  กลุ่มที  มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ % แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง % 

 )  กลุ่มที  มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ % แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง % 

 )  กลุ่มที  มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ % แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง % 
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ส่วนท ี   เกณฑก์ารคิดคะแนน 

ตอบ . =  คะแนน ตอบ . = 2 คะแนน ตอบ . =  คะแนน ตอบ . =  คะแนน 

สาํหรบัคาํถามขอ้  หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกขอ้ทีคะแนนสงูสดุ  สาํหรบัขอ้ 11 และ  ไม่นาํมาคิดคะแนน 

ผลการประเมินของท่าน รวม  [                ]  คะแนน 

ส่วนท ี  ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคาํแนะนําการจัดสรรการลงทุน 

คะแนน 
ระดับ 

ความเสยีง 
ประเภทนักลงทนุ 

สัดส่วนการจัดสรรการลงทุน 

บุคคลธรรมดา 
เงินฝากและ 

ตราสารหนรีะยะสนั 

ตราสารหนภีาครัฐ 

ทมีีอายุมากกว่า  ปี 

ตราสารหนี

ภาคเอกชน 
ตราสารทุน 

การลงทุน

ทางเลือก* 

นอ้ยกว่า  ◯ 1 เสียงตาํ > 60% < 20% < 10% < 5% 

15 - 21 ◯ 2 เสียงปานกลางค่อนขา้งตาํ < 20% < 70% < 20% < 10% 

22 - 29 ◯ 3 เสียงปานกลางค่อนขา้งสงู < 10% < 60% < 30% < 10% 

30 - 36 ◯ 4 เสียงสงู < 10% < 40% < 40% < 20% 

 ขึนไป ◯ 5 เสียงสงูมาก < 5% < 30% > 60% < 30% 

หมายเหตุ - ทาํเครอืงหมาย   ในช่อง ◯ ใหต้รงกบัระดบัความเสียงของลกูคา้ทีไดจ้ากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 

 - * รวมถึง สินคา้โภคภณัฑ ์สญัญาซอืขายล่วงหนา้ 
. 

 

ระดับ 

ความเสียง 
คะแนน 

ประเภทนักลงทุน 

และระดับความเสยีง 

ประเภทตราสารทสีามารถลงทุนได้ 

และทางเลือกเพือการลงทุน 

คาํอธิบายระดับความเสยีง 

ของกองทุนส่วนบุคคล 

1 

 

นอ้ยกว่า  นกัลงทนุประเภทเสียงตาํ: 

ตอ้งการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกบัธนาคารเล็กนอ้ย ไม่

ตอ้งการความเสียงและมีวตัถปุระสงคก์ารลงทนุในระยะสนัๆ 

* ตราสารหนทีีมีระดบัความเสียง 1 

* กองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 1 

* ตราสารหนแีละกองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 2-8 

  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุทงัหมด 

ลงทนุในตราสารหนีเท่านนั 

 

2 15 - 21 นกัลงทนุประเภทเสียงปานกลางค่อนขา้งตาํ:  

รับความเสียงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้

สมาํเสมอจากการลงทนุ 

* ตราสารหนทีีมีระดบัความเสียง 1-4 

* ตราสารทนุไดบ้างส่วน 

* กองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 1-4 

* ตราสารหนแีละกองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 5-8 

  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุทงัหมด 

ลงทนุในสินทรพัยเ์สียง* 

ไมเ่กิน % 

3 22 - 29 นกัลงทนุประเภทเสียงปานกลางค่อนขา้งสงู : 

สามารถยอมรบัมลูค่าการลงทนุทีลดลงเป็นครงัคราวได ้

* ตราสารหนทีีมีระดบัความเสียง 1-5 

* ตราสารทนุไดป้านกลาง 

* กองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 1-5 

* ตราสารหนแีละกองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 6-8  

  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุทงัหมด 

ลงทนุในสินทรพัยเ์สียง* 

ไมเ่กิน % 

4 30 - 36 นกัลงทนุประเภทเสียงสงู :  

ยอมรับความเสียงสูงได้ รับความผันผวนของตลาดได้ และ

สามารถยอมรับการขาดทุนได้โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงิน

ลงทนุ และผลตอบแทนในระยะยาว 

* ตราสารหนทีีมีระดบัความเสียง 1-7 

* ตราสารทนุไดค้่อนขา้งมาก 

* ตราสารอนพุนัธไ์ดบ้างส่วน 

* กองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 1-7 

* ตราสารหนแีละกองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 8  

  ไม่เกิน 20% ของเงินลงทนุทงัหมด 

ลงทนุในสินทรพัยเ์สียง* 

ไมเ่กิน % 

5 ตงัแต่  ขึนไป นกัลงทนุประเภทเสียงสงูมาก :  

ตอ้งการไดร้บัโอกาสทจีะไดร้บัผลตอบแทนสงู แมจ้ะมีความเสียง

สงูและยอมรบัการขาดทนุไดใ้นระดบัสงูพอควร 

* ตราสารหนทีีมีระดบัความเสียง 1-8 

* ตราสารทนุ 

* ตราสารอนพุนัธไ์ดบ้างส่วน 

* ตราสารหนแีละกองทนุรวมทีมีระดบัความเสียง 1-8 

ลงทนุในสินทรพัยเ์สียง* 

ไมเ่กิน % 
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คาํอธิบายระดับความเสยีงของตราสารหนี คาํอธิบายระดับความเสยีงของกองทุนรวม 

ระดับความเสยีงหลักทรัพย ์1 
- ตราสารหนภีาครฐั อายคุงเหลือไม่เกิน  ปี 
 

ระดับความเสยีงหลักทรัพย ์2 

- ตราสารหนภีาครฐั อายคุงเหลือตงัแต ่1-5 ปี 
 

ระดับความเสยีงหลักทรัพย ์3 

- หุน้กูท้มีีอนัดบัความน่าเชอืถือตงัแต ่AA- ขึนไปทีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

- ตราสารหนภีาครฐั อายคุงเหลือมากกว่า 5 ปี 

- ตราสารหนทีีมีอนัดบัความน่าเชือถือตงัแต ่AA- ขึนไป ทีอายคุงเหลือตงัแต ่1-5 ปี 

- ตราสารหนทีีมีอนัดบัความน่าเชือถือตงัแต ่A+/A/A- ทีมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
 

ระดับความเสยีงหลักทรัพย ์4 

- ตราสารหนทีีมีอนัดบัความน่าเชือถือ ตงัแต ่AA- ขึนไป ทีอายคุงเหลือมากกว่า 5 ปี 

- ตราสารหนทีีมีอนัดบัความน่าเชือถือ A+/A/A- ทีอายคุงเหลือตงัแต ่1 ปีขึนไป 

- ตราสารหนทีีมีอนัดบัความน่าเชือถือ BBB+/BBB/BBB- 

- หุน้กูอ้นพุนัธห์รือหุน้กูท้มีีเงอืนไขซบัซอ้นทีม ีUnderlying เป็นหลกัทรพัย ์/ ดชันีหุน้

หรือตราสารหน/ีอตัราดอกเบีย ภายในประเทศทแีพรห่ลายและมีการประกนัเงินตน้ไม่

ตาํกว่า 100% 
 

ระดับความเสยีงหลักทรัพย ์5 

- ตราสารกงีหนกีงึทนุ (Hybrid Bond) 

- ตราสารหนทีีใหส้ิทธิผูอ้อกไถ่ถอนก่อนกาํหนด 
 

ระดับความเสยีงหลักทรัพย ์6 

- ตราสารหนเีอกชนทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกว่า Investment Grade 

  (ตราสารประเภท Non-Investment Grade) 

- ตราสารหนเีอกชนทไีมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถือ 
 

ระดับความเสยีงหลักทรัพย ์7 

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิทมีีอนัดบัความน่าเชือถือตาํกวา่ Investment Grade 

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิทไีมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชอืถือ 

- ตราสารเงินกองทนุ / หุน้กูด้อ้ยสิทธิทนีบัเป็นเงนิกองทนุตามขอ้กาํหนดของ 

  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ระดับความเสยีงหลักทรัพย ์8 

- หุน้กูอ้นพุนัธท์ีไมม่กีารประกนัเงินตน้หรือประกนัเงินตน้ตาํกว่า 100% 

- หุน้กูอ้นพุนัธห์รือหุน้กูท้มีีเงือนไขซบัซอ้นทีม ีUnderlying อนืใดนอกเหนือจาก 

  หลกัทรพัย/์ดชันี หุน้หรือตราสารหน/ีอตัราดอกเบียภายในประเทศทีแพรห่ลาย 

กองทุนทมีีระดับความเสยีง 1 
กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ 
นโยบายลงทนุเฉพาะในประเทศ โดยลงทนุในหรือมีไวซ้งึเงินฝากหรือตราสารหนหีรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืน 
หรือการหาดอกผลอนืตามทีสาํนกังานกาํหนด ซงึมีกาํหนดชาํระคืนเมอืทวงถาม หรือจะครบกาํหนดชาํระคืนโดย
ตราสารหนี หลักทรัพย์ และสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เ กิน 397 วัน นับแต่วันทีลงทุน              
ในทรพัยส์ินหรือเขา้ทาํสญัญานนั กองทนุประเภทนมีี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนงึ ไม่เกิน 3 เดือน 
 

กองทุนทมีีระดับความเสยีง 2 
กองทุนรวมตลาดเงิน 
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 โดยลงทุนในหรือมีไวซึ้งเงินฝาก หรือตราสารหนี 
หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลอืนตามทีสาํนักงานกําหนด ซึงมีกําหนดชาํระคืนเมือ          
ทวงถาม หรือจะครบกาํหนดชาํระคืนโดยตราสารหนี หลกัทรพัยแ์ละสญัญาดังกล่าวตอ้งมีอายุสญัญาคงเหลือ 
ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันทีลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานันกองทุนประเภทนีมี Portfolio Duration 
ในขณะใดขณะหนงึ ไม่เกิน 3 เดือน 
 

กองทุนทมีีระดับความเสยีง 3 
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายเนน้ลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลเฉลยีรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนทมีีระดับความเสยีง 4 
กองทุนรวมตราสารหนี 
มีนโยบายลงทนุในตราสารหนทีวัไป 
 

กองทุนทมีีระดับความเสยีง 5 
กองทุนรวมผสม 
มีนโยบายไดท้งั ตราสารทนุและตราสารหน ีโดยตราสารทนุ ณ ขณะใดขณะหนึงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนทมีีระดับความเสยีง 6 

กองทุนรวมตราสารทุน 
มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุเป็นหลกั โดยเฉลียรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของ NAV 
 

กองทุนทมีีระดับความเสยีง 7 

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 
มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลียรอบระยะเวลาบัญชีไม่นอ้ยกว่า  
รอ้ยละ 80 ของ NAV 
 

กองทุนทมีีระดับความเสยีง 8 

กองทุนรวมทมีีการลงทุนในทรัพยสิ์นทางเลือก 
มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินทีเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น 
Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ทีไมใ่ช่เพอื Hedging ซงึรวมถึงตราสารทีมีลกัษณะของสัญญา
ซอืขายล่วงหนา้แฝงทีไมคุ่ม้ครองเงินตน้ 

เงอืนไขและข้อตกลงในการทาํแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลูกค้า 

- เมอืบริษัทฯ/เจา้หนา้ทีบริษัทฯ ทาํการประเมินความเสียงในการลงทุนของลกูคา้ และบริษัทฯ/เจา้หนา้ทบีริษัทฯ ไดแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบถึงผลการประเมินระดบัความเสียงในการลงทุน

ของลูกคา้ถือว่าลูกคา้รบัทราบผลการประเมนิของตนเอง (ซงึประมวลผลจากขอ้มลูทลีูกคา้ใหก้บับริษัท/เจา้หนา้ทีบริษัทฯ)และลูกคา้รบัทราบระดบัความเสียงในการลงทนุของตนแลว้ 

- สดัส่วนการจดัสรรการลงทนุทีแสดงในแบบประเมินเป็นเพียงตวัอย่างคาํแนะนาํเบืองตน้ในการจดัสรรการลงทุนตามผลการประเมินทไีด ้ทงันีลูกคา้ควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ 

เงอืนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

- การลงทุนขึนอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสียงของการลงทุนทีได้รับตามแบบประเมินนี            

รวมทงัลูกคา้ยินยอมรบัความเสียงทีเกิดจากการลงทุน ในกรณีทีลูกคา้ตดัสินใจลงทุนในระดบัความเสียงทีสูงกว่าระดบัความเสียงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกคา้ตกลง        

ทีจะยินยอมรับความเสียงของการลงทุนนันเอง ลูกคา้ยอมรบัว่าการดาํเนินการลงทุนของลูกคา้อาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอน และสามารถเปลียนแปลง            

ไปจากผลการประเมินได ้ทงันีบริษัทฯ ผูบ้ริหาร รวมทงัพนกังาน เจา้หนา้ทีของบริษัทฯ ไม่มีความรบัผิดภาระ หรือหนา้ทีต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจากการลงทนุของลกูคา้ 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมรกิันสาํหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
 Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person for Individual Customer 

 

 

ผู้ขอเปิดบัญชี (คาํนําหน้า/ชอื/นามสกุล)  สญัชาติ  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  Nationality(ies) 
   โปรดระบุทกุสญัชาติทที่านถือ / Please specify all nationalities that you hold 

บัตรประชาชนเลขที  หนังสอืเดินทาง เลขท ี  
  Passport No ID Card No. 

 

 
 
 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)   (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมริกนั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมริกา Answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนงึในนนัคอืเป็นพลเมอืงอเมริกนั Answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship 
โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดนิแดนทเีป็นของสหรฐัอเมริกา) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมริกนัอยา่งสมบรูณต์ามกฎหมาย 
Answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 
 
2 |   ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจาํตัวผู้มีถินทีอยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมรกิา (เช่น กรนีการด์) ใช ่หรอืไม่               ใช่/Yes  ไม่ใช่/No   
       Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
  

โปรดตอบ “ใช่” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมริกาไดอ้อกบตัรประจาํตวัผูมี้ถนิทอียู่ถาวรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกาใหแ้กท่่านไมว่่าบตัรดงักล่าวของ 
ท่านจะหมดอายแุลว้หรือไม่ ณ วนัททีา่นกรอกและลงลายมอืชอืในแบบฟอรม์น ี
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดงักล่าวของท่านไดถ้กูสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัท ีทา่นกรอกและลงลายมอืชอืในแบบฟอรม์น ี
 
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 |   ท่านมสีถานะเป็นผู้มีถินทอียู่ในสหรัฐอเมริกาเพือวัตถุประสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม ่      ใช่/Yes  ไม่ใช่/No  
       Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?     
 
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างนอ้ย 183 วัน เป็นตน้          
และหากตอ้งการรายละเอียดเพมิเติม โปรดศึกษาขอ้มลูในเว็บไซตข์อง หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี  
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. 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พร้อมทงัส่งเอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 

3 |   ท่านเกิดในสหรัฐอเมรกิา (หรือดินแดนทเีป็นของสหรัฐอเมรกิา) แต่ไดส้ละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณต์ามกฎหมายแล้ว  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No  
       Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
       ท่านมคีาํสงัทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํโดยอัตโนมัติจากบญัชีทเีปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษทัหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No  
       ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมรกิาใช่หรือไม ่   
       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 |   ท่านมกีารมอบอาํนาจหรือใหอ้ํานาจการลงลายมือชอืแก่บุคคลทมีีทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพอืการใดๆ ทีเกียวข้องกับบัญชีทเีปิดไว ้  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 
       หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด ใช่หรือไม ่   
       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? 
 

       ท่านมทีีอยู่เพือการติดต่อหรือดาํเนินการเกยีวกับบัญชีทเีปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 
      แต่เพยีงทอียูเ่ดียวซึงเป็นทอียูใ่นสหรัฐอเมริกาสาํหรบัรับไปรษณยีแ์ทนหรือทอียู่สาํหรบัการส่งต่อ ใช่หรือไม่ 
       Do you have a hold mail or in care of address in the U.S. as the sole address for the account opened or held with YUANTA? 
 

6 |   ท่านมทีีอยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือทีอยู่เพือการติดต่อในสหรัฐอเมรกิา สาํหรบับัญชีทีเปิดไว้หรือมอียู่กับบริษทัหลักทรัพย ์หยวนตา้  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No 
       (ประเทศไทย) จาํกัด  ใช่หรือไม ่
       Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?   
  
7 |   ท่านมหีมายเลขโทรศัพทใ์นสหรัฐอเมรกิา เพอืการติดต่อท่านหรือบุคคลอืนทีเกยีวข้องกับบญัชีทเีปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย ์  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No                 
      หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด หรือไม ่
      Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?  
 

เลขทบีัญช ี/ Account No        

               
 
 

บุคคลอเมรกิัน / U.S. Person 

คาํถามเพิมเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

5 

7 

ส่วนท ี1 / Part 1  สถานะของลูกคา้ / Status of Customer 
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1. ท่านยืนยนัว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ ์
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันแต่ขอ้มูลทีใหต้ามแบบฟอรม์นี หรือตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ ์บริษัท

หลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั มีสิทธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจะยตุิความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไมว่่าทงัหมดหรือบางส่วนตามที บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 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. 

3. ท่านตกลงทีจะแจง้ใหบ้ริษัทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด ทราบและนาํส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด ภายใน 30 วันหลงัจากมี
เหตกุารณเ์ปลียนแปลงอนัทาํใหข้อ้มลูของท่านทีระบุในแบบฟอรม์นีไม่ถกูตอ้ง 
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. ท่านรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทีท่านไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการนาํส่งขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นสมบูรณเ์กียวกับสถานะของท่าน บริษัท หลกัทรพัย ์
หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวทีจะยุติความสมัพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนตามที       บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 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. 

 
 
 
 

ท่านตกลงใหค้วามยินยอม ทไีม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ในการดาํเนินการดงัต่อไปนี 
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to: 

1. เปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ  ของท่านใหแ้ก่บริษัทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอืน เพือประโยชนใ์นการทาํธุรกรรมทางการเงิน 
ของข้าพเจา้เพือประโยชนใ์นการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal 
Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดังกล่าวรวมถึง ชือลูกคา้ ทีอยู่ เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลกัเกณฑเ์รือง FATCA(คือ เป็นผูป้ฏิบัติตาม หรือผูไ้ม่ใหค้วามรว่มมือ) 
จาํนวนเงินหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชี การจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลือนไหวทางบญัช ีจาํนวนเงิน ประเภทและมลูค่าของผลิตภณัฑท์างการเงนิ และ/หรือ ทรพัยส์ินอนืๆ ทีมีอยู่กบั
บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มลูอืน ๆ ทเีกียวกบัความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจทีอาจถกูรอ้งขอโดย ตวัแทน และ/หรือ สถาบนัการเงิน
อนื และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซงึรวมถึง 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. หกัเงินจากบญัชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท้ีทา่นไดร้บัจากหรือผ่านบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ในจาํนวนทกีาํหนดโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ      และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑต์่างๆ รวมถึงขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดักบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร
ดงักล่าว 
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. ใหบ้ริษัทจดัการ (รวมถึงกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ) ทีแต่งตงัใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูส้นบัสนนุ/ตวัแทนในการขาย/รบัซือ/
แลกเปลียนหน่วยลงทนุและผูเ้กียวขอ้งหรือตวัแทนของบริษัทจดัการ/กองทนุดงักล่าวมีสิทธิใชเ้อกสารขอ้มลูคาํยืนยนัและคาํยินยอมใดๆเกียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู/หกั ณ ที
จ่าย (รวมถึงเอกสารฉบบันีและเอกสารทอีา้งถึง)(ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า“เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายทเีกียวขอ้งทงัในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอก
เงิน) เสมือนหนงึว่าขา้พเจา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนนักบับคุคลดงักล่าวทกุรายและใหบ้คุคลดงักล่าวทกุรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มลูนนัได ้
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. 

หากท่านไมใ่หข้อ้มลูทจีาํเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจาํเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่บรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ไม่สามารถ
จะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีหา้มการรายงานขอ้มลูได ้บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั มีสิทธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดยีวทีจะยตุคิวามสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบั
ท่าน ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ตามทบีริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 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. 

 

 

 

 

  

ส่วนท ี2 / Part 2  การยืนยันและการเปลยีนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status 

ส่วนท ี3 / Part 3  การยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลและการหักบัญช ีAuthorization for information disclosure and account withholding 



 

เอกสารเปิดบญัชีลกูคา้สาํหรบับคุคลธรรมดา  10/11 

คาํรับรอง / ข้อตกลงของลกูคา้หรอืผู้ขอใชบ้รกิารต่อข้อมูลและข้อกาํหนดและเงอืนไขของบริษัทฯ  

. ลกูคา้ ขอรบัรองและยืนยนัว่าขอ้มูลและรายละเอียดทีใหไ้วแ้ก่ บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั ( “บริษัทฯ” ) ในเอกสารฉบบันี รวมถึงสญัญา แบบฟอรม์ / เอกสาร

ประกอบอนืๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการเปิดบญัชี หรือ ในเอกสารธุรกรรมทกุฉบบั ทงัในปัจจบุนัหรือทีอาจมีขึนในอนาคตทงัหมด ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทกุประการ  

. ลกูคา้ ไดร้บัมอบ อา่นรายละเอยีด และไดร้บัการชแีจง อธิบายถึงการใหบ้ริการ รวมถึงความเสียงจากการทาํธุรกรรมทีเกยีวกบัหลกัทรพัย ์และ/หรือสญัญาซอืขายล่วงหนา้ 

และ/หรือหลกัทรพัยอื์น(ถา้มี) ตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกียวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน, ขอ้กาํหนดเพิมเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม รวมถึงในเอกสารธุรกรรมอนื 

จากเจา้หนา้ทขีองบริษัทฯ แลว้ และตกลงตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขดงักล่าวนนั 

. ลูกคา้ มีความเขา้ใจ และรบัทราบถึงขอ้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีเกียวขอ้ง ตลอดจนประกาศ หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัทรพัย ์อาทิ คณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน, สาํนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน), บริษัท สาํนักหักบญัชี (ประเทศไทย) 

จาํกดั, บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั, หรือของบริษัทฯ ในเรืองทีเกยีวขอ้งเป็นอย่างดีแลว้  

. ลูกคา้ ตกลงปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั และยินยอมให ้บริษัทฯ ทาํการตรวจสอบ และเปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้กับบริษัทแม่ และ/หรือ 

บริษัทในเครือของบริษัทฯ 

    ลูกคา้ตกลงและยินยอมให ้บริษัทฯ ทาํการตรวจสอบ และเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้กับหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัทรพัย ์อาทิ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ, สาํนกังาน 

ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน), บริษัท สาํนักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกัด, บริษัท ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรือ หน่วยงานทมีีอาํนาจอนื 

5. ลกูคา้ รบัทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายใหผู้แ้นะนาํการลงทุนตดัสินใจซือขายหรือทาํธุรกรรมทีเกยีวกบัหลกัทรพัย ์และ/หรือสญัญาซือขายล่วงหนา้ และ/หรือหลกัทรพัยอื์น 

(ถา้มี)แทนลูกคา้ ผูแ้นะนาํการลงทุนมีหนา้ทีใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการลงทุนเท่านนั ลูกคา้โปรดตดัสินใจซือขายหรือทาํธุรกรรมดว้ยตนเอง เวน้แต่ลูกคา้จะตกลงใชบ้ริการซือขาย

ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุโดยลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ตดัสินใจแทนตามเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัทรพัยอื์น  หากพบว่าลกูคา้มีการกระทาํทีขัด

กบันโยบายของบริษัทฯ ดงักล่าว บริษัทฯถือว่าลกูคา้มีส่วนรว่มกระทาํการอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯและฝ่าฝืนหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

และสาํนกังาน ก.ล.ต.หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัทรพัยอื์น ซงึในกรณีดงักล่าว ลกูคา้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆทงัสิน 

. ลูกคา้ รบัทราบว่า เมือมีการซือขายหรือทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกียวกับบญัชีหลกัทรพัยห์รือบญัชีสญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือบญัชีอืนใด  บริษัทฯ ไดม้ีการจัดส่งขอ้มูลหรือ

เอกสารยืนยันการซือขายหรือเอกสารรายงานทีเกยีวขอ้งใหแ้ก่ลูกคา้ตามทีอยู่หรืออีเมลทีลูกคา้แจง้ไวก้บับริษัทฯและ/หรือตามวิธีการอืนใดทีบริษัทฯเห็นสมควร ซึงลูกคา้มีหนา้ที

ตอ้งตรวจสอบรายการต่างๆ ทีเกิดขึนในบญัชี เพือรกัษาสิทธิประโยชนข์องตวัลูกคา้เองในฐานะผูล้งทุน ทังนีไม่ว่าลูกคา้จะรบัขอ้มูลหรือเอกสารรายงานดว้ยตนเองหรือมีผูร้บัไว้

หรือไม่ก็ตาม หรือจะไดเ้ปิดอ่านขอ้มลูหรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม และถึงแมว้่าจะส่งไม่ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม เช่นทีอยู่ อีเมล มีการเปลียนแปลงโดยไม่มีการแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรมายงังบริษัท ใหถ้ือว่าลูกคา้ไดร้บัและทราบขอ้ความหรือขอ้มลูทีระบใุนเอกสารรายงานของบริษัทฯ แลว้โดยชอบ 

. ลกูคา้รบัทราบและตกลงตาม เงือนไขและขอ้ตกลงในการทาํแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของลกูคา้ ,ขอ้ตกลงในแบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไม่เป็น

บคุคลอเมริกนั ตามทีระบไุวใ้นเอกสารเปิดบญัชีลกูคา้ฉบบันี 

. ลูกคา้รบัทราบถึงสิทธิในการรอ้งขอรบัสาํเนาเอกสารเปิดบญัชีลูกคา้ และ ขอ้กาํหนดและเงอืนไขเกยีวกบัการใหบ้ริการดา้นการเงิน กับบริษัทฯ  ทงันีโดยลูกคา้ตกลงทจีะ

ปฏิบติัตามระเบียบของบริษัทฯทีเกยีวขอ้งต่อไป 

.ลูกคา้รับทราบว่า การทาํธุรกรรมใดๆทีตอ้งมีการโอนเงินหรือชาํระเงินให้แก่บริษัทฯตอ้งเป็นไปตามวิธีทีบริษัทฯกาํหนดและตอ้งโอนเงินหรือชาํระเงินเขา้บัญชีบริษัทฯ          

ชือบญัชี “บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกัด” โดยตรงเท่านัน บริษัทฯไม่มีนโยบายใหลู้กคา้โอนเงินเขา้บญัชีของพนักงานหรือบญัชีอืนใดทีไม่ใช่บญัชีของบริษัทฯ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนในกรณีทีลูกคา้ไม่ไดช้าํระเงินหรือโอนเงินตามวิธีทีบริษัทฯกาํหนด 

      ขา้พเจา้ฯ ในฐานะลกูคา้หรือผูข้อใชบ้ริการขอยืนยนั รบัทราบและตกลง ตาม คาํรบัรอง / ขอ้ตกลงของลูกคา้หรือผูข้อใชบ้ริการต่อขอ้มลูและขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริษัทฯ ขา้งตน้  

รวมทงัยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเกียวกับการใหบ้ริการดา้นการเงิน และขอ้กาํหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท  จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นหลักฐาน       

และขา้พเจา้ฯ ขอยืนยนัใหใ้ชล้ายมือชอืทีไดใ้หไ้วนี้เป็นตวัอย่างลายมือชอื สาํหรบัการทาํธุรกรรมทกุประเภทกบับริษัทฯ 

 

                                                   ลงชอื  _______________________________________________________   ลูกคา้ / ผู้ขอใช้บรกิาร   

                                                                     ( ______________________________________________________ ) 

 

                                                          ลงชอื   _______________________________________________________   พยาน / เจ้าหน้าทีบรษัิทฯ 

                                                                     ( ______________________________________________________ )            
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                                                                    หนังสือมอบอาํนาจ 

 วนัท ี  เดือน  พ.ศ.  

 โดยหนงัสือฉบบันี ขา้พเจา้    บญัชเีลขท ี

อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   แขวง/ตาํบล   

เขต/อาํเภอ   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

ซงึต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูม้อบอาํนาจ” ขอมอบอาํนาจใหแ้ก ่    

มีความสมัพนัธก์บัผูม้อบอาํนาจเป็น      

อยู่บา้นเลขท ี  ถนน    แขวง/ตาํบล เขต/อาํเภอ  

จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์   ซงึต่อไปในหนงัสือนีเรียกว่า ”ผูร้บัมอบอาํนาจ” 

เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการใดๆ กบับริษทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษัทฯ”) แทนขา้พเจา้ ดงันี 

1. ซือ ขาย โอน รบัโอน ฝาก จองซือ ยืมและใหย้ืม หลักทรพัยแ์ละ/หรือสัญญาซือขายล่วงหนา้ทุกชนิดทุกประเภททีซือขายกันในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย       

บริษัทตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และทีอืน รบัทราบ ยืนยนั และ/หรือรบัรองผลการซือขายหรือทาํธุรกรรม  ตลอดทงัรบัมอบ ส่งมอบ

หลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซือขายล่วงหนา้ รวมทงัสงัถอนทรพัยส์ินประเภทเงินวางประกนั แทนผูม้อบอาํนาจ 

2. ชาํระเงินค่าซือหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซือขายล่วงหนา้ เงนิวางประกนั ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายทงัปวงทีเกยีวกบัการซอืขาย การจาํหน่ายจ่ายโอน 

หรือการทาํธุรกรรมทีเกียวกบัหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซือขายล่วงหนา้ และ/หรือรบัชาํระค่าขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซือขายล่วงหนา้ เงินวางประกัน รวมทงัเงินปันผล 

ดอกเบีย หรือสิทธิอืนใดทเีกิดจากหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซอืขายล่วงหนา้ รวมทงัการหกัภาษีการคา้ และ/หรือภาษีเงินได ้และนาํส่งกรมสรรพากร 

3. รบัโอนหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซอืขายล่วงหนา้ หรือสิทธิในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือสญัญาซอืขายล่วงหนา้ซงึผูร้บัมอบอาํนาจ และ/หรือ ผูม้อบอาํนาจสงัใหบ้ริษัทฯ ซือ

เขา้หรือใส่ชอืผูร้บัมอบอาํนาจในฐานะตวัแทนของผูม้อบอาํนาจ และ/หรือ ลงนามในหนงัสือเอกสาร หรือ ตราสารใดๆ ทีเกยีวขอ้ง และจาํเป็น เพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์    

แห่งหนงัสือมอบอาํนาจน ี

4. ผูม้อบอาํนาจจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอาํนาจกระทาํการใดๆ ของผูร้บัมอบอาํนาจโดยมิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างนอ้ย  วนั 

 การใดๆ ทีผู้ร ับมอบอาํนาจไดก้ระทาํไปโดยชอบดว้ยอาํนาจตามหนังสือนี ผู้มอบอาํนาจขอรับผิดชอบและใหมี้ผลผูกพันผูม้อบอาํนาจเสมือนหนึงไดก้ระทาํ         

ดว้ยตนเองทงัสิน เพอืเป็นหลกัฐานแห่งการมอบอาํนาจนี จึงไดล้งลายมอืชือและประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน  

“กรณีทีลกูคา้ไม่ประสงคท์ีจะมอบอาํนาจในเรืองใด ใหล้กูคา้ขีดฆ่าขอ้ความส่วนทีไม่ตอ้งการมอบอาํนาจและลงนามกาํกบัไว”้ 

 

   ลงชอื       ผูม้อบอาํนาจ 

  ( )  

สาํหรบัการมอบอาํนาจในการทาํธุรกรรมสญัญาซือขายล่วงหนา้ ผูร้บัมอบอาํนาจขอรบัรองว่า บริษัทฯ ไดอ้ธิบายใหร้บัทราบ และเขา้ใจถึงความเสียงทีเกียวขอ้งกบั  

การลงทุนตามทีระบไุวใ้นเอกสาร การเปิดเผยความสียงจากการซอืขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ เรียบรอ้ยแลว้และผูร้บัมอบอาํนาจตกลงใหใ้ชล้ายมือชือในช่องผูร้บัมอบอาํนาจ

เป็นตวัอย่างลายมือชอืในการทาํธุรกรรมกบับริษัทฯ 

 

    ลงชอื      ผูร้บัมอบอาํนาจ 

  ( )  

 

         ลงชอื  พยาน            ลงชือ   พยาน 

 ( ) ( ) 
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หนังสือยนิยอมให้หกับัญชีเงนิฝาก 

 เขียนที  

 วนัท ี เดือน พ.ศ.  

เรียนผูจ้ดัการธนาคาร จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) สาํนกังานใหญ่/สาขา  

ขา้พเจา้ บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท ี  

เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท         ออมทรพัย ์              กระแสรายวนั 

ชอืบญัช ี  บญัชีธนาคารเลขที  

สถานทีติดต่อ เลขที ตรอก/ซอย ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท/์มือถือ  E-mail   

มีความประสงคใ์หธ้นาคารหักเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนาํส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ 

(ประเทศไทย) จาํกัด (“บริษัทฯ”) และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทฯ จะเปลียนแปลงหรือกาํหนดเพิมเติมในอนาคต เพือชาํระหนี                      

และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ตามจาํนวนเงินทีปรากฏในใบแจง้หนี หรือระบบสือสารขอ้มลูคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสงัที

ธนาคารไดร้บัจากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลอนืใดทีไดร้บัแต่งตงัหรือมอบหมายจากบริษัทฯ ใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทฯ 

ทังนี ข้าพเจ้าตกลงชําระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่ธนาคาร             

ตามทีธนาคารกาํหนด โดยยินยอมใหธ้นาคารหักเงินจากบญัชีเงินฝากทีระบขุา้งตน้ และ/หรือ บญัชีเงินฝากอืนใดของขา้พเจา้ทีมีอยู่กบัธนาคาร เพือชาํระค่าบริการ 

และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวได ้

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชาํระหนี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่า             

จาํนวนเงินทีระบุในคาํสงัตามทีธนาคารไดร้บันนัไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนทีปรากฏในคาํสงัเรียบรอ้ยแลว้ 

ขา้พเจา้ตกลงทีจะดาํเนินการเรยีกรอ้งเงนิจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทฯ โดยตรง ทงันี ขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการเรยีกรอ้ง หรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงิน 

ทีธนาคารไดห้ักและโอนเขา้บัญชีเงินฝากของบริษัทฯ และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีหักชาํระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี)              

และขา้พเจา้ยอมรบัว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีของขา้พเจา้ต่อเมือมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหักบญัชีในขณะนันเท่านัน และในการหักบญัชีเงินฝากดงักล่าว 

ข้าพเจ้าไม่ประสงคจ์ะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนันไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT            

ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรบัเงิน และ/หรือ ใบเสรจ็รบัเงินของบริษัทฯ อยู่แลว้ 

ในกรณีทีเอกสารหลักฐาน และเลขทีบัญชีเงินฝากทีระบุในหนังสือนี ไดเ้ปลียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ข้าพเจา้ตกลงให้หนังสือยินยอมให้        

หักบญัชีเงินฝากฉบบันีคงมีผลใชบ้ังคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากทีไดมี้การเปลียนแปลงเอกสารหลกัฐานหรือเลขทีบญัชีเงินฝากดงักล่าวไดด้ว้ยทุกประการ การขอให้       

หักบญัชีเงินฝากตามหนังสือนีใหมี้ผลใชบ้งัคับทันทีนับแต่วันทาํหนังสือนีและให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณอ์ักษรใหธ้นาคาร     

และบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  เดือน 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  ลงชอื  ผูใ้หค้วามยินยอม 

 ( ) 
 ลายเซ็นตามทีให้ไว้กับธนาคาร 
 

รบัทราบและรบัรองลายมือชอืผูใ้หค้วามยินยอมโดย 

 

 

 ลงชอื  

 ( ) 

       บริษัทหลักทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

รบัรองความถูกตอ้งของบญัชีเงนิฝากและลายมือชือผูใ้หค้วามยินยอม 

 

 

 ลงชอื  

 ( ) 

       ลายมือชอืผู้รับมอบอาํนาจสาขาธนาคาร 
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