เอกสารเปิดบัญชีลูกค้า
ส�ำหรับบุ คคลธรรมดา

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซือขายล่วงหน้า



กรุณากรอกข้อมูลและลงนามใน เอกสารเปิ ดบัญชีลูกค้า เอกสารข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน
หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร และ/หรือเอกสารทีเกียวข้องให้ครบถ้วน
จัดเตรียม เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี
□ สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาบัตรคนต่างด้าว ชุด
□ สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารทีมีชอและเลขที
ื
บัญชีธนาคาร ชุด
□ เอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินสําหรับการซือหลักทรัพย์ (สามารถแสดงได้มากกว่า ประเภท) ชุด
เช่น สําเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน, เอกสารแสดงการลงทุนในหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน, สลิปเงินเดือน หรือสําเนาใบหลักทรัพย์
□ เอกสารเพิมเติม กรณีบคุ คลต่างด้าว ควรแสดงใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) (ถ้ามี) ชุด
□ เอกสารเพิมเติม กรณีมอบอํานาจ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั มอบอํานาจ อย่างละ ชุด, อากรแสตมป์

บาท

การจัดส่งเอกสารและหลักฐานการเปิ ดบัญชี


สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ มาที
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
ฝ่ าย สนับสนุนการตลาด (Marketing Administrative) (เปิ ดบัญชี)
เลขที อาคารเกษร ทาวเวอร์
ชัน - ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



หรือติดต่อมายังเจ้าหน้าทีบริษัทฯ ฝ่ ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ :
- ท่านสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอตั โนมัติ (ATS) ด้วยตนเองได้โดยตรงกับธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ATM, Online Banking,
Call Center ธนาคาร เพือลดระยะเวลาการสมัครใช้บริการฯ ATS ซึงตามปกติธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมตั ิประมาณ สัปดาห์
- สอบถามวิธีการสมัคร ATS ด้วยตนเองเพิมเติมได้ทฝ่ี ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) เบอร์โทรศัพท์
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หรือทีเว็บไซต์ www.yuanta.co.th

วันที

/

/

ข้า พเจ้า ฯ ในฐานะลูก ค้าหรือผูข้ อใช้บ ริการ มีค วามประสงค์เปิ ดบัญชีและตกลงให้ข ้อมูลแก่บ ริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํา กัด ("บริษั ทฯ")
เพือประกอบการเปิ ด บัญ ชีซือขาย หรื อทํา ธุ รกรรมที เกี ยวกับ หลัก ทรัพย์ และ/หรื อสัญ ญาซือขายล่ว งหน้า ดังต่ อไปนี

ประเภทบัญชี
□ บัญชีซือขายหลักทรัพย์ (Equity)
□ บัญชีซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives)

◯ บัญชี Cash
◯ บัญชี TFEX-0

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

◯ บัญชี Alpha Wealth

◯ บัญชี My Wealth

◯ บัญชี Credit Balance
◯ บัญชี TFEX - MT4

□ บัญชีซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)
□ บัญชีซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
□ บัญชีซือขายตราสารหนี
□ บัญชีบริการออกแบบการลงทุน (Yuanta Wealth)
บริการอืนๆ บนบัญชี
□ ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
□ ธุรกรรม Equity Linked Note (ELN)

◯ อัตราให้ยืม Low Rate (ตามประกาศบริษัทฯ)

◯ อัตราให้ยืม High Rate (ตามประกาศบริษัทฯ)

ข้อมูลส่วนตัว
◯ นาย
◯ นาง
◯ นางสาว
◯ อืนๆ
ชือ (ภาษาไทย)
นามสกุล
ชือ (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล
วัน / เดือน / ปี เกิด
/
/
อายุ
ปี
ประเทศเจ้าของสัญชาติ
ประเภทบัตร
◯ บัตรประจําตัวประชาชน ◯ บัตรคนต่างด้าว
◯ หนังสือเดินทาง ประเทศทีออก
เลขทีบัตร
วันทีออกบัตร
/
/
การศึกษา
◯ ปริญญาตรี
◯ สูงกว่าปริญญาตรี ◯ อืนๆ
สถานะภาพสมรส ◯ โสด
◯ สมรส
มีบตุ รอยู่ในอุปการะ
คน
ข้อมูลคู่สมรส ชือ-นามสกุล
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน
อาชีพ
ตําแหน่งงาน
สถานทีทํางาน
รายได้ต่อปี

วันทีหมดอายุ

/

/

บาท

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ
อาชีพ
◯ ข้าราชการ
◯ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
◯ เกษียณ
◯ นักลงทุน
◯ เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / ค้าขาย
ประเภทธุรกิจ
◯ ธุรกิจซือขายเพชรพลอย/อัญมณี หรือโลหะมีค่า/ทองคํา
◯ ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซือขายอสังหาริมทรัพย์
◯ ธุรกิจรับแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
◯ ธุรกิจโอนเงินและรับโอนเงินทังใน และต่างประเทศทีไม่ใช่สถาบันการเงิน
◯ ธุรกิจหรือให้เช่าซือรถยนต์ / รถยนต์มือสอง
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา / สถานกิจการ
ตําแหน่งงาน

◯ พนักงานบริษัท
◯ พ่อบ้าน / แม่บา้ น
◯ อืนๆ (โปรดระบุ อาชีพ)

◯ พนักงานธนาคาร/สถาบันการเงิน
◯ นักศึกษา

◯ ธุรกิจสถานบริการ เช่น ไนท์คลับ บาร์
◯ ธุรกิจอาวุธยุทธภัณฑ์
◯ ธุรกิจนายหน้ารับจัดหางาน
◯ ธุรกิจท่องเทียว/ทัวร์/มัคคุเทศน์
◯ อืนๆ (โปรดระบุ ประเภทธุรกิจ)
ชือหน่วยงาน
อายุงาน

◯ ธุรกิจค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
◯ ธุรกิจให้กยู้ ืมเงินนอกระบบ
◯ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร (NPO)
◯ ธุรกิจคาสิโนและการพนัน
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ปี

ข้อมูลทางการเงิน/วัตถุประสงค์ในการลงทุน
รายได้เฉลียต่อเดือน (บาท) โปรดระบุ***
◯ ตํากว่า 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
มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว โปรดระบุ***
◯ ตํากว่า 2,000,000 บาท
◯ ตังแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท
◯ ตังแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท
◯ ตังแต่ 10,000,001 - 30,000,000 บาท
◯ ตังแต่ 30,000,001 - 50,000,000 บาท
◯ ตังแต่ 50,000,001 - 70,000,000 บาท
◯ ตังแต่ 70,000,001 บาทขึนไป
** โปรดระบุ  เพือประกอบการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของลุกค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น ตราสารหนี, ELN
แหล่งทีมาของรายได้/เงินลงทุน
◯ เงินเดือน
◯ เงินออม
◯ การประกอบธุรกิจ
◯ อืนๆ (โปรดระบุ)
ประเทศทีมาของรายได้/เงินลงทุน ◯ ประเทศไทย ◯ ประเทศอืน(โปรดระบุ)
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
◯ เพือการลงทุน ◯ เพือการเกษียณ ◯ เพือสิทธิประโยชน์ทางภาษี ◯ อืนๆ (โปรดระบุ)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลทีอยู่ของลูกค้า
ข้อมูลการติดต่อ** E-mail address

เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ

** ข้อมูลการติดต่อทีลูกค้าให้ไว้ต่อบริษทั ฯ เป็ นข้อมูลทีสําคัญ หากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลียนแปลงไป ลูกค้าตกลงทีจะแจ้งข้อมูลทีเป็ นปั จจุบันให้บริษทั ฯ ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อักษรทันที หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเปลียนแปลงให้ถือว่าข้อมูลการติดต่อทีลูกค้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ล่าสุดเป็ นข้อมูลทีถูกต้องและเป็ นปั จจุบันแล้ว

ข้อมูลทีอยู่

รายละเอียดทีอยู่

. ทีอยู่ทะเบียนบ้าน หรือทีอยู่
ตามบัตรประชาชน

เลขที
ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด

. ทีอยู่ปัจจุบัน

◯ ตรงกับทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชน ◯ ทีอยู่อนื (โปรดระบุ)
เลขที
ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด

. ทีอยู่สถานทีทํางาน

หมู่ที

อาคาร/หมู่บา้ น
ถนน
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย ์
อาคาร/หมู่บา้ น
ถนน
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย ์

◯ ตรงกับทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชน ◯ ตรงกับทีอยู่ปัจจุบนั ◯ ทีอยู่อนื (โปรดระบุ)
เลขที
ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด

4. ทีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร

หมู่ที

หมู่ที

อาคาร/หมู่บา้ น
ถนน
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์

◯ ตรงกับทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชน ◯ ตรงกับทีอยู่ปัจจุบนั ◯ ตรงกับสถานทีทํางาน ◯ ทีอยู่อืน (โปรดระบุ)
เลขที
ซอย
ตําบล/แขวง
จังหวัด

หมู่ที

อาคาร/หมู่บา้ น
ถนน
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย ์
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ข้อมูลบุคคลทีสามารถติดต่อได้ (กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้)
ชือ-นามสกุล
สถานทีติดต่อ เลขที

เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน
หมู่ที

อาคาร / หมู่บา้ น

ซอย

ถนน

ตําบล / แขวง

อําเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์ / มือถือ

E-mail address

ความสัมพันธ์

ข้อมูลธนาคารเพือการชําระราคา
บัญชีเงินฝากธนาคารเพือการชําระราคาโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
◯ ธนาคารกรุงเทพ
◯ ธนาคารกสิกรไทย
◯ ธนาคารทหารไทย
◯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
◯ ธนาคารเกียรตินาคิน
◯ ธนาคารทิสโก้

◯ ธนาคารไทยพาณิชย์
◯ ธนาคารกรุงไทย
◯ ธนาคารซีไอเอ็มบี

◯ ธนาคารธนชาต
◯ ธนาคารยูโอบี
◯ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ชือบัญชี

สาขา

เลขทีบัญชี

ประเภทบัญชี ◯ ออมทรัพย์

◯ กระแสรายวัน

E-Dividend : เพือให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้า การจ่ายเงินปั นผล/ดอกเบีย และสิทธิอนๆ
ื ทีเป็ นตัวเงินโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

จํากัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีทีท่านใช้ในการหักบัญชีอตั โนมัติ (ATS) ทีท่านได้แจ้งไว้กบั บริษัทฯ บริการนีใช้สาํ หรับหลักทรัพย์ใน
บัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์ของท่านทีมีอยู่กบั บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เท่านัน หากท่านประสงค์ทจะไม่
ี ใช้บริการ E-Dividend กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ทีฝ่ ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศัพท์ -

ข้อกําหนดการให้บริการจัดส่งข้อมูล/เอกสาร
E-Document : เพือให้การบริการมีประสิทธิภาพและเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ จะทําการส่งข้อมูล,รายงานและเอกสารอืนใด เช่น ใบยืนยันการซือขายหลักทรัพย์
(Confirmation), รายงานการลงทุ น ประจํา เดื อ น(Monthly Statement) ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์( Email) โดยจะจัด ส่ ง ตามที อยู่ไ ปรษณี ย ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ทีท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ โดยเงือนไขเกียวกับการรับเอกสารรายงานในรู ปแบบอิเล็คทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์(Email) เป็ นไป
ตามทีระบุไว้ใน ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน หากท่านประสงค์ทีจะรับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณียก์ รุ ณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าทีบริษัทฯ
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ทฝ่ี ายออนไลน์ เซอร์วิส (Online Service) โทรศัพท์ -

แบบแสดงตนทัวไปของลูกค้า
1. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นเจ้าของบัญชีและเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ ทีแท้จริงจากการซือขายหลักทรัพย์และ/หรือ
สัญญาซือขายล่วงหน้าในบัญชีนี
ชือ-นามสกุล
เลขทีบัตรประชาชน
ความสัมพันธ์

◯ ใช่

◯ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)

2. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นเจ้าของบัญชีมีอาํ นาจควบคุมการซือขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้าในบัญชีนี

◯ ใช่

◯ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)

◯ ไม่มี

◯ มี (โปรดระบุ)

ชือ-นามสกุล
ความสัมพันธ์

เลขทีบัตรประชาชน

3. ข้าพเจ้ามีความเกียวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
ชือ-นามสกุล
ฝ่ ายงาน

เลขทีบัตรประชาชน
ความเกียวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ

4. ผูร้ บั มอบอํานาจในการซือขายหรือทําธุรกรรมทีเกียวกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า
ชือ-นามสกุล
ความสัมพันธ์

เลขทีบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ
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◯ ไม่มี

◯ มี (โปรดระบุ)

แบบแสดงตนทัวไปของลูกค้า
5. ข้าพเจ้าและคู่สมรสไม่มีประวัติการกระทําความผิดมูลฐาน ตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงินและ
◯ ไม่มี
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง
มูลฐานความผิด
ปี พ.ศ. ทีกระทําความผิด

◯ มี (โปรดระบุ)

6. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง ของข้าพเจ้า

◯ มี (โปรดระบุ)

◯ ไม่มี

ตําแหน่งทางการเมือง

ปี พ.ศ. ทีดํารงตําแหน่ง

7. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง ของบิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร / ผูร้ บั มอบอํานาจ

◯ ไม่มี

ตําแหน่งทางการเมือง

◯ มี (โปรดระบุ)

ปี พ.ศ. ทีดํารงตําแหน่ง

แบบแสดงตนทัวไปของผู้รับมอบอํานาจ **เฉพาะกรณีมกี ารทํามอบอํานาจ**
ชือผูร้ บั มอบอํานาจ (ภาษาไทย)
นามสกุล
ชือผูร้ บั มอบอํานาจ(ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล
เลขทีบัตร
วันทีออกบัตร
/
/
วันทีหมดอายุ
/
/
วัน / เดือน / ปี เกิด
/
/
อายุ
ปี สัญชาติ
เบอร์โทรศัพท์ /มือถือ
E-mail address
อาชีพ
ชือสถานทีทํางาน
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ อบอํานาจเป็ น_________________________________________________________________________________________________________
กรณีผรู้ บั มอบอํานาจเป็ นคนต่างด้าว โปรดระบุทีอยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ
.ประวัติการกระทําความผิดมูลฐาน ตาม พรบ.ป้องกัน และปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และพรบ.
◯ ไม่มี ◯ มี (โปรดระบุ)
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง ของผูร้ บั มอบอํานาจ
มูลฐานความผิด

ปี พ.ศ. ทีกระทําความผิด

. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง ของผูร้ บั มอบอํานาจ

◯ ไม่มี

ตําแหน่งทางการเมือง

ปี พ.ศ. ทีดํารงตําแหน่ง

. ความเกียวข้องกับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ของผูร้ บั มอบอํานาจ
ชือ-นามสกุล
ฝ่ ายงาน

◯ มี (โปรดระบุ)

◯ ไม่มี

◯ มี (โปรดระบุ)

เลขทีบัตรประชาชน
ความเกียวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ / มือถือ

) เจ้าของบัญชีและเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของบัญชีทีแท้จริง หรือ มีอาํ นาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลทีลูกค้า
ทําธุรกรรมแทน หรือบุคคลผูใ้ ช้อาํ นาจควบคุมนิติบคุ คล
) ความผิดมูลฐาน หมายถึง ฐานความผิดทีนําไปสู่การฟอกเงินตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ความผิดเกียวกับยาเสพติด ความผิดเกียวกับค้ามนุษย์ ความผิดเกียวกับการพนัน
ความผิดเกียวกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ ความผิดเกียวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อหน้าทีราชการ ความผิดเกียวกับการก่อการร้าย ความผิดเกียวกับการ
ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง ความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมในการซือขายหลักทรัพย์
) ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ ง หมายถึ ง บุ ค คลที ดํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ งระดั บ สู ง หรื อ เคยดํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ งและพ้น จากตํา แหน่ ง เป็ นระยะเวลา
ไม่ เ กิ น 1 ปี หรื อ บุ ค คลที ดํา รงตํา แหน่ ง ระดับ สู งและมี ห น้า ที บริ ห ารราชการส่ ว นกลาง รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอืนของรัฐ หรื อบุค คลที ดํา รงตํา แหน่ ง ระดับ สู ง และ
มีอาํ นาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ ายทหาร ฝ่ ายตํารวจ หรือ เป็ นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรและผูร้ ่วมงานใกล้ชิด
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test)
การทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าเพือให้ลกู ค้าทราบถึงระดับความเสียงทีเหมาะสมกับตนเอง และเพือให้บริษัทฯ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการให้คาํ แนะนําในการลงทุน
ทีเหมาะสมกับระดับความเสียงของลูกค้า ดังนันขอให้ลกู ค้าเลือกคําตอบทีคิดว่าเหมาะสมกับท่านมากทีสุดและตอบคําถามให้ครบถ้วนทุกข้อ
คําถาม ข้อ - ใช้เพือประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า
. ปัจจุบนั ท่านอายุ
) ตังแต่ 60 ปี ขึนไป
2) 45 - 59 ปี
3) 35 - 44 ปี
) น้อยกว่า 35 ปี

. ระยะเวลาทีท่านคาดว่าจะไม่มีความจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี
) ไม่เกิน ปี
) ถึง ปี
) ถึง ปี
) มากกว่า ปี

. ปัจจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจํา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
และค่าเลียงดูครอบครัว เป็ นสัดส่วนเท่าใด
) มากกว่าร้อยละ ของรายได้ทงหมด
ั
) ระหว่างร้อยละ ถึงร้อยละ ของรายได้ทงหมด
ั
) ระหว่างร้อยละ ถึงร้อยละ ของรายได้ทงหมด
ั
) น้อยกว่าร้อยละ ของรายได้ทงหมด
ั

. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินทีมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน
ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
) กังวลและตืนตระหนกกลัวขาดทุน
) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
) เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึง
) ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนทีอาจจะได้รบั สูงขึน

. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนั อย่างไร
) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนีสิน
) มีทรัพย์สินเท่ากับหนีสิน
) มีทรัพย์สินมากกว่าหนีสิน
) มีความมันใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

. ท่านจะรูส้ กึ กังวล/รับไม่ได้ เมือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
) % หรือน้อยกว่า
) มากกว่า % - 10%
) มากกว่า % - 20%
) มากกว่า % ขึนไป

. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรูใ้ นการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนีบ้าง
(เลือกได้มากกว่า ข้อ)
) เงินฝากธนาคาร
) พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
) หุน้ กู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี
) หุน้ สามัญ หรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อนที
ื มีความเสียงสูง
. ความสามารถในการรับความเสียงของท่าน คือ
) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัย และได้รบั ผลตอบแทนสมําเสมอแต่ตาได้
ํ
) เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีสมําเสมอ แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้นได้บา้ ง
) เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีสูงขึน แต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินต้นได้มากขึน
) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสียงทีจะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
. เมือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนทีอาจเกิดขึนด้านล่าง
ท่านเต็มใจทีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากทีสุด

. หากปี ทีแล้วท่านลงทุนไป , บาท ปี นท่ี านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ , บาท
ท่านจะทําอย่างไร
) ตกใจ และต้องการขายการลงทุนทีเหลือทิง
) กังวลใจ และจะปรับเปลียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินทีเสียงน้อยลง
) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
) ยังมันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพือเฉลียต้นทุน
คําถามข้อ - ใช้เป็ นข้อมูลเพิมเติมเพือประกอบการให้คาํ แนะนํา

ใช้เฉพาะทีจะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกูท้ มีี อนุพันธ์แฝงเท่านัน

. หากการลงทุนในอนุพนั ธ์ และหุน้ กูท้ ีมีอนุพนั ธ์แฝงประสบความสําเร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนใน
อัตราทีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทังหมด และอาจต้องลงเงิน
ชดเชยเพิมบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
) ไม่ได้
) ได้

ใช้เฉพาะทีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ
. นอกเหนือจากความเสียงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน
ได้เพียงใด
) ไม่ได้
) ได้

ใช้สาํ หรับการให้คาํ แนะนําเรืองอืนๆ
)
)
)
)

กลุ่มที
กลุ่มที
กลุ่มที
กลุ่มที

มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน . % โดยไม่ขาดทุนเลย
มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง %
มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง %
มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด % แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง %

.ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หุน้ หรือหน่วยลงทุน หรือหุน้ กู้
หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives)
) ไม่มี
) น้อยกว่า ปี
) ตังแต่ ปี ขึนไป
.ท่านมีขอ้ จํากัดในการสือสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเองหรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ เช่น
การมองเห็น การได้ยิน
) ไม่มี
) มี

เอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้าสําหรับบุคคลธรรมดา 5/11

ส่วนที เกณฑ์การคิดคะแนน
ตอบ . = คะแนน
ตอบ . = 2 คะแนน
สําหรับคําถามข้อ หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อทีคะแนนสูงสุด สําหรับข้อ 11 และ

ตอบ . = คะแนน
ไม่นาํ มาคิดคะแนน

ตอบ . = คะแนน

ผลการประเมินของท่าน รวม [

] คะแนน

ส่วนที ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและตัวอย่างคําแนะนําการจัดสรรการลงทุน
คะแนน

สัดส่วนการจัดสรรการลงทุน

ระดับ
ความเสียง

ประเภทนักลงทุน

◯1

เสียงตํา

15 - 21

◯2

เสียงปานกลางค่อนข้างตํา

< 20%

22 - 29

◯3

เสียงปานกลางค่อนข้างสูง

30 - 36

◯4

ขึนไป

◯5

บุคคลธรรมดา
น้อยกว่า

เงินฝากและ
ตราสารหนีระยะสัน

ตราสารหนีภาครัฐ
ทีมีอายุมากกว่า ปี

ตราสารหนี
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก*

< 20%

< 10%

< 5%

< 70%

< 20%

< 10%

< 10%

< 60%

< 30%

< 10%

เสียงสูง

< 10%

< 40%

< 40%

< 20%

เสียงสูงมาก

< 5%

< 30%

> 60%

< 30%

> 60%

หมายเหตุ - ทําเครืองหมาย  ในช่อง ◯ ให้ตรงกับระดับความเสียงของลูกค้าทีได้จากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
- * รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซือขายล่วงหน้า
.

ระดับ
ความเสียง
1

คะแนน
น้อยกว่า

ประเภทนักลงทุน
และระดับความเสียง

ประเภทตราสารทีสามารถลงทุนได้
และทางเลือกเพือการลงทุน

คําอธิบายระดับความเสียง
ของกองทุนส่วนบุคคล

นักลงทุนประเภทเสียงตํา:
* ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1
ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคารเล็กน้อย ไม่ * กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1
ต้องการความเสียงและมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในระยะสันๆ
* ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 2-8
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทังหมด

ลงทุนในตราสารหนีเท่านัน

2

15 - 21

นักลงทุนประเภทเสียงปานกลางค่อนข้างตํา:
* ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1-4
รับความเสี ยงได้น ้อย เน้น ปกป้อ งเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้ * ตราสารทุนได้บางส่วน
สมําเสมอจากการลงทุน
* กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-4
* ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 5-8
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทังหมด

ลงทุนในสินทรัพย์เสียง*
ไม่เกิน %

3

22 - 29

นักลงทุนประเภทเสียงปานกลางค่อนข้างสูง :
สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนทีลดลงเป็ นครังคราวได้

* ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1-5
* ตราสารทุนได้ปานกลาง
* กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-5
* ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 6-8
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทังหมด

ลงทุนในสินทรัพย์เสียง*
ไม่เกิน %

4

30 - 36

นักลงทุนประเภทเสียงสูง :
ยอมรับ ความเสี ยงสู ง ได้ รับ ความผัน ผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับ การขาดทุน ได้โ ดยมุ่ง หวั ง การเติ บ โตของเงิน
ลงทุน และผลตอบแทนในระยะยาว

* ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1-7
* ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก
* ตราสารอนุพนั ธ์ได้บางส่วน
* กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-7
* ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 8
ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนทังหมด

ลงทุนในสินทรัพย์เสียง*
ไม่เกิน %

5

ตังแต่

* ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1-8
ขึนไป นักลงทุนประเภทเสียงสูงมาก :
ต้องการได้รบั โอกาสทีจะได้รบั ผลตอบแทนสูง แม้จะมีความเสียง * ตราสารทุน
สูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร
* ตราสารอนุพนั ธ์ได้บางส่วน
* ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-8
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ลงทุนในสินทรัพย์เสียง*
ไม่เกิน %

คําอธิบายระดับความเสียงของตราสารหนี

คําอธิบายระดับความเสียงของกองทุนรวม

ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 1
- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน ปี
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 2
- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือตังแต่ 1-5 ปี
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 3
- หุน้ กูท้ มีี อนั ดับความน่าเชือถือตังแต่ AA- ขึนไปทีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตังแต่ AA- ขึนไป ทีอายุคงเหลือตังแต่ 1-5 ปี
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตังแต่ A+/A/A- ทีมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 4
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ ตังแต่ AA- ขึนไป ทีอายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ A+/A/A- ทีอายุคงเหลือตังแต่ 1 ปี ขนไป
ึ
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ BBB+/BBB/BBB- หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์หรือหุน้ กูท้ มีี เงือนไขซับซ้อนทีมี Underlying เป็ นหลักทรัพย์ / ดัชนีหนุ้
หรือตราสารหนี/อัตราดอกเบีย ภายในประเทศทีแพร่หลายและมีการประกันเงินต้นไม่
ตํากว่า 100%
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 5
- ตราสารกีงหนีกึงทุน (Hybrid Bond)
- ตราสารหนีทีให้สิทธิผอู้ อกไถ่ถอนก่อนกําหนด

กองทุนทีมีระดับความเสียง 1
กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ
นโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยลงทุนในหรือมีไว้ซงเงิ
ึ นฝากหรือตราสารหนีหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน
หรือการหาดอกผลอืนตามทีสํานักงานกําหนด ซึงมีกาํ หนดชําระคืนเมือทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารหนี หลัก ทรัพย์ และสัญ ญาดัง กล่ า วต้อ งมี อ ายุสั ญ ญาคงเหลื อ ไม่ เ กิ น 397 วั น นับ แต่ วัน ที ลงทุ น
ในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญานัน กองทุนประเภทนีมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึง ไม่เกิน 3 เดือน
กองทุนทีมีระดับความเสียง 2
กองทุนรวมตลาดเงิน
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึงเงินฝาก หรือตราสารหนี
หรื อ หลัก ทรัพ ย์ หรื อ ทรัพย์สิ น อืน หรือ การหาดอกผลอืนตามที สํา นัก งานกําหนด ซึ งมี ก ํา หนดชํา ระคืนเมือ
ทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดยตราสารหนี หลักทรัพย์และสัญญาดังกล่าวต้องมีอายุสญ
ั ญาคงเหลือ
ไม่ เ กิ น 397 วั น นับ แต่วั น ที ลงทุน ในทรัพย์สิ น หรื อ เข้า ทํา สัญ ญานันกองทุน ประเภทนี มี Portfolio Duration
ในขณะใดขณะหนึง ไม่เกิน 3 เดือน
กองทุนทีมีระดับความเสียง 3
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลียรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนทีมีระดับความเสียง 4
กองทุนรวมตราสารหนี
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีทัวไป
กองทุนทีมีระดับความเสียง 5
กองทุนรวมผสม
มีนโยบายได้ทงั ตราสารทุนและตราสารหนี โดยตราสารทุน ณ ขณะใดขณะหนึงน้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 6
- ตราสารหนีเอกชนทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่า Investment Grade
(ตราสารประเภท Non-Investment Grade)
- ตราสารหนีเอกชนทีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือ

กองทุนทีมีระดับความเสียง 6
กองทุนรวมตราสารทุน
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลัก โดยเฉลียรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 7
- หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทมีี อนั ดับความน่าเชือถือตํากว่า Investment Grade
- หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทไม่
ี ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือ
- ตราสารเงินกองทุน / หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิทนัี บเป็ นเงินกองทุนตามข้อกําหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 8
- หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ทีไม่มกี ารประกันเงินต้นหรือประกันเงินต้นตํากว่า 100%
- หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์หรือหุน้ กูท้ มีี เงือนไขซับซ้อนทีมี Underlying อืนใดนอกเหนือจาก
หลักทรัพย์/ดัชนี หุน้ หรือตราสารหนี/อัตราดอกเบียภายในประเทศทีแพร่หลาย

กองทุนทีมีระดับความเสียง 7
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
มีนโยบายมุ่งลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลียรอบระยะเวลาบัญชีไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนทีมีระดับความเสียง 8
กองทุนรวมทีมีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
มี น โยบายลงทุ น ในทรัพ ย์ สิ น ที เป็ น ทางเลื อ กใหม่ ใ นการลงทุ น หรื อ มี โ ครงสร้า งซั บ ซ้อ น เข้า ใจยาก เช่ น
Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ทีไม่ใช่เพือ Hedging ซึงรวมถึงตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญา
ซือขายล่วงหน้าแฝงทีไม่คมุ้ ครองเงินต้น

เงือนไขและข้อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า
- เมือบริษัทฯ/เจ้าหน้าทีบริษัทฯ ทําการประเมินความเสียงในการลงทุนของลูกค้า และบริษัทฯ/เจ้าหน้าทีบริษัทฯ ได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเสียงในการลงทุน
ของลูกค้าถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึงประมวลผลจากข้อมูลทีลูกค้าให้กบั บริษทั /เจ้าหน้าทีบริษัทฯ)และลูกค้ารับทราบระดับความเสียงในการลงทุนของตนแล้ว
- สัดส่วนการจัดสรรการลงทุนทีแสดงในแบบประเมินเป็ นเพียงตัวอย่างคําแนะนําเบืองต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินทีได้ ทังนีลูกค้าควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนขึนอยู่กับ การตัด สิ น ใจของลู กค้าเอง ซึงไม่ผูกพัน กับ ผลการประเมิน ของลู กค้า และอาจมิ ได้เป็ น ไปตามระดับ ความเสี ยงของการลงทุน ที ได้รับ ตามแบบประเมินนี
รวมทังลูกค้ายินยอมรับความเสียงทีเกิดจากการลงทุน ในกรณีทีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสียงทีสูงกว่าระดับความเสียงของการลงทุนจากผลประเมิน ถือว่าลูกค้าตกลง
ทีจะยิ นยอมรับความเสียงของการลงทุนนันเอง ลูก ค้ายอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่ นอน และสามารถเปลียนแปลง
ไปจากผลการประเมินได้ ทังนีบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร รวมทังพนักงาน เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดภาระ หรือหน้าทีต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนจากการลงทุนของลูกค้า
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แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็ นบุคคลอเมริกันสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

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

เลขทีบัญชี / Account No
ผู้ขอเปิ ดบัญชี (คํานําหน้า/ชือ/นามสกุล)

สัญชาติ

Applicant Name (Title/Name/Surname)

Nationality(ies)

บัตรประชาชนเลขที

หนังสือเดินทาง เลขที

โปรดระบุทกุ สัญชาติทท่ี านถือ / Please specify all nationalities that you hold

Passport No

ID Card No.

ส่วนที 1 / Part 1

สถานะของลูกค้า / Status of Customer

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้ อใดข้ อหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9)

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

 ใช่/Yes

 ไม่ใช่/No

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

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

 ใช่/Yes

 ไม่ใช่/No

โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจําตัวผูม้ ีถนที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่านไม่ว่าบัตรดังกล่าวของ
ท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถกู สละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันที ท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี
Answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has
expired on the date you complete and sign this form.
Answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

33| ท่านมีสถานะเป็ นผู้มีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

 ใช่/Yes

 ไม่ใช่/No

ท่ านอาจถูกพิจารณาว่ าเป็ นผู้มีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปี ปัจจุบัน ท่า นอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น
และหากต้องการรายละเอียดเพิมเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี

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.

คําถามเพิมเติม / Additional Questions
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้ อใดข้ อหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้ อมทังส่งเอกสารประกอบ)
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))

34| ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเป็ นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

 ใช่/Yes

 ไม่ใช่/No

5 ท่านมีคาํ สังทํารายการโอนเงินเป็ นประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีทเปิ
ี ดไว้หรือมีอยู่กับบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด  ใช่/Yes
ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with YUANTA to an account maintained in the U.S.?

 ไม่ใช่/No

46| ท่านมีการมอบอํานาจหรือให้อํานาจการลงลายมือชือแก่บุคคลทีมีทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพือการใดๆ ทีเกียวข้องกับบัญชีทเปิ
ี ดไว้
 ใช่/Yes
หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ใช่หรือไม่
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with YUANTA granted to person with U.S. address?

 ไม่ใช่/No

7 ท่านมีทีอยู่เพือการติดต่อหรือดําเนินการเกียวกับบัญชีทเปิ
ี ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
แต่เพียงทีอยูเ่ ดียวซึงเป็ นทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาสําหรับรับไปรษณียแ์ ทนหรือทีอยู่สาํ หรับการส่งต่อ 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?

 ใช่/Yes

 ไม่ใช่/No

68| ท่านมีทีอยู่อาศัยในปั จจุบัน หรือทีอยู่เพือการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชีทีเปิ ดไว้หรือมีอยู่กับบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด ใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with YUANTA?

 ใช่/Yes

 ไม่ใช่/No

79| ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพือการติดต่อท่านหรือบุคคลอืนทีเกียวข้องกับบัญชีทเปิ
ี ดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด หรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with YUANTA?

 ใช่/Yes

 ไม่ใช่/No
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ส่วนที 2 / Part 2

การยืนยันและการเปลียนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

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

2. ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกันแต่ขอ้ มูลทีให้ตามแบบฟอร์มนี หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท

3.
4.

หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนตามที บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, YUANTA shall be entitled
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.
ท่ านตกลงทีจะแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ทราบและนําส่งเอกสารประกอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 30 วันหลังจากมี
เหตุการณ์เปลียนแปลงอันทําให้ขอ้ มูลของท่านทีระบุในแบบฟอร์มนีไม่ถกู ต้อง
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.
ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทีท่านไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกียวกับสถานะของท่าน บริษัท หลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จํา กัด มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนตามที บริษั ทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle YUANTA
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as YUANTA may deem appropriate.

ส่วนที 3 / Part 3

1.

2.

การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ทีไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ในการดําเนินการดังต่อไปนี
You hereby consent to/irrevocably authorize YUANTA to:
เปิ ด เผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํา กัด และ/หรือ บริ ษัทตัว แทน และ/หรื อ สถาบันการเงินอืน เพือประโยชน์ในการทําธุ รกรรมทางการเงิน
ของข้าพเจ้าเพือประโยชน์ในการปฏิ บัติต าม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรื อ ต่า งประเทศ ซึงรวมถึง หน่ว ยงานจัดเก็บภาษี อากรของสหรัฐอเมริกา (Internal
Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชือลูกค้า ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรือง FATCA(คือ เป็ นผูป้ ฏิบัติตาม หรือผูไ้ ม่ให้ความร่วมมือ)
จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอืนๆ ทีมีอยู่กบั
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอาจถูกร้องขอโดย ตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงิน
อืน และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions for benefits of my financial transactions (for the benefit of FATCA compliance),
domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) and/or, your name, address, taxpayer identification number, account number,
FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the
type and value of financial products and/ or other assets held with YUANTA, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the
banking/business relationship which may be requested or required by the entities under YUANTA and/or agents and/or other financial institutions, domestic and/or foreign tax
authorities, including the IRS;
หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ทีท่านได้รบั จากหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ในจํานวนทีกําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึงรวมถึง IRS ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัดกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร
ดังกล่าว
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. ให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ทีแต่งตังให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ นับสนุน/ตัวแทนในการขาย/รับซือ/

แลกเปลียนหน่วยลงทุนและผูเ้ กียวข้องหรือตัวแทนของบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าวมีสิทธิใช้เอกสารข้อมูลคํายืนยันและคํายินยอมใดๆเกียวกับการแสดงตนและการเปิ ดเผยข้อมูล/หัก ณ ที
จ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับนีและเอกสารทีอ้างถึง)(ซึงต่อไปนีจะรวมเรียกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอก
เงิน) เสมือนหนึงว่าข้าพเจ้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนันกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บคุ คลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนันได้
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.
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลทีจําเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลทีจําเป็ นต้องรายงานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ไม่สามารถ
จะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายทีห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด มีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับ
ท่าน ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ตามทีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to YUANTA, or if you fail to provide
a waiver of a law that would prevent reporting, YUANTA shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such
relationship as YUANTA may deem appropriate.
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คํารับรอง / ข้อตกลงของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกําหนดและเงือนไขของบริษัทฯ
. ลูกค้า ขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดทีให้ไว้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ( “บริษัทฯ” ) ในเอกสารฉบับนี รวมถึงสัญญา แบบฟอร์ม / เอกสาร
ประกอบอืนๆ ทีเกียวข้องกับการเปิ ดบัญชี หรือ ในเอกสารธุรกรรมทุกฉบับ ทังในปัจจุบนั หรือทีอาจมีขึนในอนาคตทังหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ
. ลูกค้า ได้รบั มอบ อ่านรายละเอียด และได้รบั การชีแจง อธิบายถึงการให้บริการ รวมถึงความเสียงจากการทําธุรกรรมทีเกียวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า
และ/หรือหลักทรัพย์อืน(ถ้ามี) ตามทีระบุไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน, ข้อกําหนดเพิมเติมเฉพาะของแต่ละธุรกรรม รวมถึงในเอกสารธุรกรรมอืน
จากเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ แล้ว และตกลงตามข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าวนัน
. ลูกค้า มีความเข้าใจ และรับทราบถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีเกียวข้อง ตลอดจนประกาศ หรือข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน, สํานักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จํากัด, บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, หรือของบริษัทฯ ในเรืองทีเกียวข้องเป็ นอย่างดีแล้ว
. ลูกค้า ตกลงปฏิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ บริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ากับบริษัทแม่ และ/หรือ
บริษัทในเครือของบริษัทฯ
ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ บริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ากับหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน, สํานักงาน
ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ หน่วยงานทีมีอาํ นาจอืน
5. ลูกค้า รับทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผแู้ นะนําการลงทุนตัดสินใจซือขายหรือทําธุรกรรมทีเกียวกับหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า และ/หรือหลักทรัพย์อืน
(ถ้ามี)แทนลูกค้า ผูแ้ นะนําการลงทุนมีหน้าทีให้คาํ แนะนําเกียวกับการลงทุนเท่านัน ลูกค้าโปรดตัดสินใจซือขายหรือทําธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงใช้บริการซือขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ตัดสินใจแทนตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์อืน หากพบว่าลูกค้ามีการกระทําทีขัด
กับนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯถือว่าลูกค้ามีส่วนร่วมกระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของบริษัทฯและฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และสํานักงาน ก.ล.ต.หรือหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์อืน ซึงในกรณีดงั กล่าว ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดชอบในความเสียหายใดๆทังสิน
. ลูกค้า รับทราบว่า เมือมีการซือขายหรือทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวกับบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า หรือบัญชีอืนใด บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งข้อมูลหรือ
เอกสารยืนยันการซือขายหรือเอกสารรายงานทีเกียวข้องให้แก่ลูกค้าตามทีอยู่หรืออีเมลทีลูกค้าแจ้งไว้กบั บริษัทฯและ/หรือตามวิธีการอืนใดทีบริษัทฯเห็นสมควร ซึงลูกค้ามีหน้าที
ต้องตรวจสอบรายการต่างๆ ทีเกิดขึนในบัญชี เพือรักษาสิทธิ ประโยชน์ของตัวลูกค้าเองในฐานะผูล้ งทุน ทังนีไม่ว่าลูกค้าจะรับข้อมูลหรือเอกสารรายงานด้วยตนเองหรือมีผูร้ บั ไว้
หรือไม่ก็ตาม หรือจะได้เปิ ดอ่านข้อมูลหรือเอกสารหรือไม่ก็ตาม และถึงแม้ว่าจะส่งไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เช่นทีอยู่ อีเมล มีการเปลียนแปลงโดยไม่มีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรมายังงบริษัท ให้ถือว่าลูกค้าได้รบั และทราบข้อความหรือข้อมูลทีระบุในเอกสารรายงานของบริษัทฯ แล้วโดยชอบ
. ลูกค้ารับทราบและตกลงตาม เงือนไขและข้อตกลงในการทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า ,ข้อตกลงในแบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั / ไม่เป็ น
บุคคลอเมริกนั ตามทีระบุไว้ในเอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้าฉบับนี
. ลูกค้ารับทราบถึงสิทธิ ในการร้องขอรับสําเนาเอกสารเปิ ดบัญชีลูกค้า และ ข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน กับบริษัทฯ ทังนีโดยลูกค้าตกลงทีจะ
ปฏิบตั ิตามระเบียบของบริษัทฯทีเกียวข้องต่อไป
.ลูกค้ารับทราบว่ า การทําธุ รกรรมใดๆทีต้องมีการโอนเงินหรือชําระเงินให้แก่บริษัทฯต้องเป็ นไปตามวิธีทีบริษัทฯกําหนดและต้องโอนเงินหรือชําระเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ
ชือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด” โดยตรงเท่านัน บริษัทฯไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานหรือบัญชีอืนใดทีไม่ใช่บญ
ั ชีของบริษั ทฯ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนในกรณีทลูี กค้าไม่ได้ชาํ ระเงินหรือโอนเงินตามวิธีทีบริษัทฯกําหนด
ข้าพเจ้าฯ ในฐานะลูกค้าหรือผูข้ อใช้บริการขอยืนยัน รับทราบและตกลง ตาม คํารับรอง / ข้อตกลงของลูกค้าหรือผูข้ อใช้บริการต่อข้อมูลและข้อกําหนดและเงือนไขของบริษัทฯ ข้างต้น
รวมทังยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงือนไขเกียวกับการให้บริการด้านการเงิน และข้อกําหนดเพิมเติมของธุรกรรมแต่ละประเภท จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
และข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันให้ใช้ลายมือชือทีได้ให้ไว้นีเป็ นตัวอย่างลายมือชือ สําหรับการทําธุรกรรมทุกประเภทกับบริษัทฯ

 ลงชือ _______________________________________________________ ลูกค้า / ผู้ขอใช้บริการ
( ______________________________________________________ )

ลงชือ _______________________________________________________ พยาน / เจ้าหน้าทีบริษัทฯ
( ______________________________________________________ )
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หนังสือมอบอํานาจ
วันที
โดยหนังสือฉบับนี ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที
ถนน
เขต/อําเภอ
จังหวัด
ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูม้ อบอํานาจ” ขอมอบอํานาจให้แก่

เดือน

พ.ศ.

บัญชีเลขที
แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย ์

มีความสัมพันธ์กบั ผูม้ อบอํานาจเป็ น
อยู่บา้ นเลขที
ถนน
แขวง/ตําบล
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
โทรศัพท์
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจกระทําการใดๆ กับบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) แทนข้าพเจ้า ดังนี

เขต/อําเภอ
ซึงต่อไปในหนังสือนีเรียกว่า ”ผูร้ บั มอบอํานาจ”

1. ซือ ขาย โอน รับโอน ฝาก จองซือ ยืมและให้ยืม หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้าทุกชนิ ดทุกประเภททีซือขายกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และทีอืน รับทราบ ยืนยัน และ/หรือรับรองผลการซือขายหรือทําธุรกรรม ตลอดทังรับมอบ ส่งมอบ
หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า รวมทังสังถอนทรัพย์สินประเภทเงินวางประกัน แทนผูม้ อบอํานาจ
2. ชําระเงินค่าซือหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า เงินวางประกัน ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ และค่าใช้จา่ ยทังปวงทีเกียวกับการซือขาย การจําหน่ายจ่ายโอน
หรือการทําธุรกรรมทีเกียวกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า และ/หรือรับชําระค่าขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า เงินวางประกัน รวมทังเงินปันผล
ดอกเบีย หรือสิทธิอืนใดทีเกิดจากหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า รวมทังการหักภาษีการค้า และ/หรือภาษีเงินได้ และนําส่งกรมสรรพากร
3. รับโอนหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือสิทธิในหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือขายล่วงหน้าซึงผูร้ บั มอบอํานาจ และ/หรือ ผูม้ อบอํานาจสังให้บริษัทฯ ซือ
เข้าหรือใส่ชอผู
ื ร้ บั มอบอํานาจในฐานะตัวแทนของผูม้ อบอํานาจ และ/หรือ ลงนามในหนังสือเอกสาร หรือ ตราสารใดๆ ทีเกียวข้อง และจําเป็ น เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์
แห่งหนังสือมอบอํานาจนี
4. ผูม้ อบอํานาจจะไม่ยกเลิกเพิกถอนอํานาจกระทําการใดๆ ของผูร้ บั มอบอํานาจโดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย วัน
การใดๆ ทีผู้รับ มอบอํานาจได้กระทําไปโดยชอบด้วยอํานาจตามหนังสือนี ผู้มอบอํา นาจขอรับผิดชอบและให้มีผลผูก พัน ผูม้ อบอํานาจเสมือนหนึงได้กระทํา
ด้วยตนเองทังสิน เพือเป็ นหลักฐานแห่งการมอบอํานาจนี จึงได้ลงลายมือชือและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
“กรณีทีลูกค้าไม่ประสงค์ทีจะมอบอํานาจในเรืองใด ให้ลกู ค้าขีดฆ่าข้อความส่วนทีไม่ตอ้ งการมอบอํานาจและลงนามกํากับไว้”

 ลงชือ

ผูม้ อบอํานาจ
)

(

สําหรับการมอบอํานาจในการทําธุรกรรมสัญญาซือขายล่วงหน้า ผูร้ บั มอบอํานาจขอรับรองว่า บริษัทฯ ได้อธิบายให้รบั ทราบ และเข้าใจถึงความเสียงทีเกียวข้องกับ
การลงทุนตามทีระบุไว้ในเอกสาร การเปิ ดเผยความสียงจากการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า เรียบร้อยแล้วและผูร้ บั มอบอํานาจตกลงให้ใช้ลายมือชือในช่องผูร้ บั มอบอํานาจ
เป็ นตัวอย่างลายมือชือในการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ

 ลงชือ

ผูร้ บั มอบอํานาจ
)

(

ลงชือ

(

พยาน
)

ลงชือ
(

เอกสารเปิ ดบัญชีลกู ค้าสําหรับบุคคลธรรมดา 11/11

พยาน
)
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หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก
เขียนที
วันที
เรียนผูจ้ ดั การธนาคาร
ข้าพเจ้า
เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท

เดือน

พ.ศ.

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

 กระแสรายวัน

ชือบัญชี

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที
บัญชีธนาคารเลขที
ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์/มือถือ

E-mail

สถานทีติดต่อ เลขที

ตรอก/ซอย

มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทฯ จะเปลียนแปลงหรือกํา หนดเพิมเติมในอนาคต เพือชําระหนี
และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ตามจํานวนเงินทีปรากฏในใบแจ้งหนี หรือระบบสือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคําสังที
ธนาคารได้รบั จากบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลอืนใดทีได้รบั แต่งตังหรือมอบหมายจากบริษัทฯ ให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทฯ
ทังนี ข้า พเจ้า ตกลงชํา ระค่า บริ ก าร และ/หรือ ค่ า ธรรมเนีย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้จ่า ยอืนๆ ที เกี ยวกับ การใช้บ ริก ารหัก บัญ ชีดัง กล่า วให้แ ก่ ธ นาคาร
ตามทีธนาคารกําหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีระบุขา้ งต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอืนใดของข้าพเจ้าทีมีอยู่กบั ธนาคาร เพือชําระค่าบริการ
และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
ในการหักเงิน จากบัญชีเงินฝากของข้า พเจ้า เพือชํา ระหนี และ/หรื อ บรรดาภาระผูก พัน ต่า งๆ ให้แ ก่ บ ริษัทฯ ดัง กล่า ว หากปรากฏในภายหลังว่า
จํานวนเงินทีระบุในคําสังตามทีธนาคารได้รบั นันไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏในคําสังเรียบร้อยแล้ว
ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยตรง ทังนี ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงิน
ทีธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ และ/หรือ เงินค่าบริก าร และ/หรือ ค่าธรรมเนีย ม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีหักชําระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี)
และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่านัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ข้า พเจ้า ไม่ป ระสงค์จ ะให้ธนาคารแจ้ง การหั ก บัญชี แต่ อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้า สามารถทราบรายการดัง กล่ าวนันได้จ ากสมุด คู่ฝาก และ/หรื อ STATEMENT
ของธนาคาร และ/หรือ จากใบรับเงิน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยู่แล้ว
ในกรณีทีเอกสารหลัก ฐาน และเลขทีบัญชีเงินฝากทีระบุในหนังสือนี ได้เปลียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้
หักบัญชีเงินฝากฉบับนีคงมีผลใช้บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากทีได้มีก ารเปลียนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขทีบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ดว้ ยทุกประการ การขอให้
หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนีให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วันทําหนังสือนีและให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคาร
และบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า เดือน
ขอแสดงความนับถือ

 ลงชือ

(

ลายเซ็นตามทีให้ไว้กับธนาคาร

รับทราบและรับรองลายมือชือผูใ้ ห้ความยินยอมโดย

ลงชือ
(

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ผูใ้ ห้ความยินยอม
)

รับรองความถูกต้องของบัญชีเงินฝากและลายมือชือผูใ้ ห้ความยินยอม

)

ลงชือ
(

ลายมือชือผู้รับมอบอํานาจสาขาธนาคาร

)
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