กลุ่มบริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด
179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120 โทร. 0-2088-9100 โทรสาร 0-2343-9663

แบบฟอร์ มทีต้ องกรอกและลงลายมือชือ :
ใบคําขอเปิ ดบัญชี (สีฟ้า)
สัญญาตัวแทนและนายหน้ าในการซือขายหลักทรัพย์ (สีแดง)
สัญญาใช้ บริ การซื 0อขายกองทุนรวมฯ
เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสีย" งฯ
FATCA Form
หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก (ATS)

หน้ า 1, 6, 8
หน้ า 3, 5, 7, 8
หน้ า 1-5
หน้ า 4
หน้ า 3
หน้ า 1-3

บัญชีธนาคารทีบริษัทให้ บริการ ATS : ประเภทบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน
1. ธนาคารกรุงเทพ –BBL
4. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา -BAY
2. ธนาคารกสิกรไทย -KBANK
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ -SCB
3. ธนาคารกรุงไทย -KTB
6. ธนาคารยูโอบี -UOB

- ลงลายมือชื"อรวม
- ลงลายมือชื"อหน้ าละ
- ลงลายมือชื"อหน้ าละ
- ลงลายมือชื"อ
- ลงลายมือชื"อ
- ลงลายมือชื"อหน้ าละ

4 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น
1 ลายเซ็น

7. ธนาคารทหารไทยธนชาต - TTB
8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ -LH Bank

ยกเว้นบัญชี ฝากประจํ า / TMB No Fixed Account / TMB Saving Care

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม

ข้ อชีแจง
โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื"อในแบบฟอร์ ม
ตามที"บริ ษัทฯ กําหนด
โปรดลงลายมือชื"อรับรองสําเนาเอกสารประกอบต่างๆ
ลายมือชื"อที"ลงนามในแบบฟอร์ มและเอกสารประกอบ
ต้ องเหมือนกันทุกจุด ยกเว้ น หนังสือขอให้ หกั บัญชีเงิน
ฝาก-ATS ต้ องลงนามตามที"ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
หากมีการแก้ ไขข้ อความกรุ ณาขีดฆ่าแล้ วเขียนข้ อความ
ที"ถกู ต้ องใหม่ พร้ อมลงลายมือชื"อกํากับการแก้ ไข ห้ ามมิ
ให้ ทําการลบข้ อมูลด้ วยนํ 0ายาลบคําผิด

หมายเหตุ : บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ; ทีจ< ะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ชดั เจนของ
เอกสารที ล< ูกค้าส่งถึงบริ ษัทฯ เพือ< ประกอบการเปิ ดบัญชี ของลูกค้า
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( :^0 .........................................(<G5

( ^:0 .........................................(<G5
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สัญญาใช้ บริการซือขายกองทุนรวม ผ่ านบัญชีแบบไม่ เปิ ดเผยชือ (Omnibus Account)
ทําที บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด
ข้ า พเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษั ท ).................................................................................................. (ซึงต่อไปในสัญ ญานี จะเรี ย กว่า
“ลูกค้ า”) ขอแต่งตังให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด (ซึงต่อไปในสัญญานีจะเรี ยกว่า “บริ ษัท”) เป็ นตัวแทนหรื อนายหน้ าในการซือ ขาย และสับเปลียน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่ วยลงทุน”) ซึงอยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทังใน และ/หรื อ ต่างประเทศ (“บริ ษัทจัดการ”)
รวมทังการให้ คําแนะนําการลงทุน และการให้ บริ การด้ านการซือขายหน่วยลงทุนหรื อธุรกรรมอืนใดทีเกียวข้ อง คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายจึงได้ ตกลงทําสัญญา
โดยมีข้อตกลงและเงือนไขตามรายละเอียด ดังนี
1. ในสัญญานีคําว่ า
“ก.ล.ต.” ให้ หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หน่ วยงานกํากับดูแลอืน” ให้ หมายถึง (ก) หน่วยงานกํากับดูแลทีเป็ นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions
(“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้ องเป็ นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation
and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”) (ข) หน่วยงานกํากับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for
Economic Co-operation and Development (“OECD”) (ค) หน่วยงานกํากับดูแลของประเทศทีอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) (“AEC”)
“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนําเงินของผู้ซือหน่วยลงทุนรวมกันและบริ ห ารจัดการเพือวัตถุประสงค์ในการสร้ างผลตอบแทน
ให้ กบั กองทุน
“การสับเปลียนหน่ วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้ นทาง) เพือนําเงินค่าขายไปซือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีกกองทุนหนึง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้ นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็ นกองทุนภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการเดียวกัน
หรือต่างบริ ษัทจัดการก็ได้
“ธุรกรรมเกียวเนืองกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรื อดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องกับการซือขาย สับเปลียนหน่วย
ลงทุน รวมทังธุรกรรมทีเกียวข้ องกับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการด้ วย
“บริ ษัท” หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด และให้ หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัท ผู้รับมอบอํานาจ พนักงานหรื อ
บุคคลทีได้ รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้ สญ
ั ญานี
“บริ ษัทจัดการ” หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทีทําสัญญาหรื อมีข้อตกลงกับบริ ษัทให้ เป็ นตัวแทน นายหน้ า ผู้สนับสนุนการขาย
รับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงือนไขทีกําหนด
“ระบบอินเทอร์ เน็ต” หมายถึง การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ เครื องมืออิเล็กทรอนิกส์ทีมีการเชือมต่อระหว่างเครื อข่าย
ของบริ ษัท ลูกค้ า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการ ผู้ให้ บริ การ โดยสามารถติดต่อสือสารถึงกันได้ เพือทําการซือ ขาย สับเปลียนหน่วยลงทุน และให้
หมายความรวมถึงการทําธุรกรรมเกียวเนืองกับสัญญาการสืบค้ นข้ อมูล ข่าวสาร การคัดลอกแฟ้มข้ อมูลและใช้ โปรแกรมอืนใดภายใต้ สญ
ั ญานี
“หน่ วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีออกโดยบริ ษัทจัดการซึงรวมถึงบริ ษัทจัดการต่างประเทศทีมีการเสนอขายอยู่ในประเทศ
ทีหน่ วยงานกํากับดูแลอืนตังอยู่ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกตามกฎหมายดังกล่าว และตาม
กฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้ อง และให้ หมายรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรื อ สินค้ าอืนใดตามทีกองทุนรวม และ/หรื อ
ก.ล.ต. กําหนดขึนภายหน้ าด้ วย
2. เงือนไขทัวไป
2.1 การชําระเงินค่าซือ หรื อรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรื อรับเงินผลประโยชน์ทีได้ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญานี ลูกค้ าตกลงให้
บริ ษัทดําเนินการหักเงินค่าซือจากหรื อจ่ายเงินค่าขาย รวมถึงเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้ าทีได้ แจ้ งไว้ กับบริ ษัทตามหนังสือ
ขอให้ หักบัญชี (บัญชี ATS) ในกรณีมีการเปลียนแปลงบัญชี ATS ลูกค้ าต้ องแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ บริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตาม
ระยะเวลาทีบริ ษัทกําหนด การแจ้ งดังกล่าวจะมีผลเมือบริษัทได้ ทราบการเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
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ลงชือ........................................................................(ลูกค้า)

2.2 เอกสารใบคําสัง ซือ หรื อขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเอกสารอืนใดทีเกียวข้ องกับการซือ หรื อขายคืน หรื อการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนประกาศกําหนดหรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษัท ไม่ว่าจะมีอยู่ในวันทําสัญญาฉบับนี หรื อทีจะประกาศเพิมเติมในภายหน้ าให้ ถือว่าเป็ น
ส่วนหนึงของสัญญาฉบับนีด้ วย
2.3 ลูกค้ าตกลงและรับทราบว่า การซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี อาจไม่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบับนี ได้ ในกรณีทีลูกค้ าหรื อผู้เกียวข้ องกับลูกค้ าได้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึงในสามของจํา นวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุน หรือเกินกว่าทีกําหนดไว้ ในหลักเกณฑ์หรือประกาศของก.ล.ต.ทีได้ ประกาศแก้ ไขเป็ นครังคราวไป
2.4 เพือให้ เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรืองการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ ลูกค้ าได้ รับทราบและเข้ าใจถึงวิธีปฏิบตั ิของ
ลูกค้ าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรื อจากบริ ษัท วิธีการของบริ ษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การดังกล่าว
แล้ ว ทังนี ลูกค้ า ตกลงยินยอมให้ บริ ษัททําการเปลียนแปลงแก้ ไขเพิมเติมวิธีปฏิบตั ิของลูกค้ าในการฝากหรื อถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริ ษัทในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การดังกล่าวได้ โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบในภายหลัง ลูกค้ าเข้ าใจและรั บทราบว่ าเงินของ
ลูกค้ าทีนํามาวางไว้ กับบริ ษัท จะไม่ อยู่ภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2.5 ลูกค้ ารับทราบและเข้ าใจถึงความเสียงในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามเอกสารเปิ ดเผยความเสียงฯ ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของ
สัญญาฉบับนี
2.6 หากข้ อตกลงแห่งสัญญาฉบับนีในข้ อหนึงข้ อใดเป็ นโมฆะหรื อใช้ บงั คับไม่ได้ คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลงให้ ข้อตกลงในสัญญาฉบับนีส่วนทียัง
มีผลใช้ บงั คับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไป
3. การมอบอํานาจ
ลูกค้ าตกลงแต่งตังและมอบอํา นาจให้ บริ ษัทเป็ นตัวแทน และ/หรื อ นายหน้ า ซือขายหน่ว ยลงทุนของลูกค้ า โดยให้ เป็ นตัวแทน และ/หรื อ
นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็ นตัวแทน และ/หรื อ นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุนแบบเปิ ดเผย
ชือผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทังนี เพือซือ ขาย สับเปลียน หน่วยลงทุน รวมทังมอบอํานาจให้ บริษัทเป็ นผู้รับมอบอํานาจเพือดําเนินธุรกรรมทีเกียวกับการซือ ขาย
สับเปลียนหน่วยลงทุนแทนลูกค้ าตามสัญญานี โดยลูกค้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคําสังซือ ขาย สับเปลียนหน่วยลงทุนของลูกค้ าทุกประการ
โดยลูกค้ าอาจมีคําสังด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร หรือมีคําสังผ่านโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื องมือสือสารอืนใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อวิธีการอืนใดตามประเพณีปฏิบตั ิในการซือขายหน่วยลงทุนซึงถือปฏิบตั ิอยู่ทวไป
ั โดยมีการระบุรายละเอียดตามทีบริ ษัทกําหนด
เมือบริษัทได้ รับทราบคําสังโดยชัดเจนปราศจากข้ อสงสัยแล้ วให้ ถือว่าเป็ นคําสังโดยชอบของลูกค้ าและลูกค้ ายอมรับผลของคําสังดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้ า
ได้ ออกคําสังนันด้ วยตนเอง ทังนี ให้ บริ ษัทมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ แทนลูกค้ า ดังต่อไปนี
3.1 ซือ ขาย สับเปลียน โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ ถือครองหน่วยลงทุน
3.2 ซือ ขาย แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เพือชําระค่าซือหรื อรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนต่างประเทศและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ทีเกียวข้ อง
3.3 กระทําการแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้ า
3.4 แต่งตัง และถอดถอนตัวแทนช่วง เพือกระทําการใด ๆ ภายใต้ เงือนไขของสัญญานี
3.5 ลงนามในเอกสารใบคําสังซือ ขายคืน และ/หรื อ สับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรื อเอกสารอืนใดทีเกียวข้ อง รวมถึง ดําเนินการส่งคําสังซือ
ขายคืน และ/หรื อ สับเปลียนหน่วยลงทุนใด ๆ ภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีการอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนด
3.6 ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทและบริษัทจัดการ
3.7 ดําเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ ใด ๆ ทีได้ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที
เกียวข้ อง เพือเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารทีลูกค้ าได้ แจ้ งไว้ กบั บริษัทหรือตามทีลูกค้ าได้ แจ้ งเปลียนแปลง
3.8 รับทราบข้ อมูลทีเกียวกับการซือ ขายคืน และ/หรื อ สับเปลียนหน่วยลงทุน ข้ อมูลเกียวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้ าและจัดส่งข้ อมูล
ดังกล่าวและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ลูกค้ าต่อไป
3.9 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใด ๆ ทีเกียวข้ องกับลูกค้ า หรื อทําธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวเนือง รวมถึงดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นเพือให้
บรรลุวตั ถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี หรื อเพือให้ การดําเนินการข้ างต้ นสําเร็ จสมบูรณ์
3.10 กรณี ที ลูกค้ าถึงแก่ค วามตาย หรื อถูก พิทักษ์ ท รั พย์เด็ดขาด หรื อเป็ นบุค คลล้ มละลาย หรื อเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้
ความสามารถ ลูกค้ ายอมให้ บริ ษัทมีสิทธิ จดั การหรื อกระทําการใด ๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ เรี ยกร้ อง หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ของ
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ลูกค้ าเพือการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ของลูกค้ า และ/หรื อ ของบริ ษัท ทังนี ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทมีสิทธิขายหน่ วยลงทุนทังหมดหรื อ
บางส่ วนได้ ทนั ที เพือนําเงินมาชําระหนีทังปวงทีลูกค้ ายังค้ างชําระแก่ บริษัทโดยไม่ จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าหรื อทายาททราบ
3.11 ลูกค้ าและบริ ษัทตกลงให้ ถือสัญญาฉบับนีเป็ นหนังสือมอบอํานาจของลูกค้ าให้ บริ ษัทดําเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาฉบับนีได้ โดยไม่ต้องทํา
หนังสือมอบอํานาจอีกฉบับหนึง
4. การซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่ วยลงทุน
4.1 ก่อนดําเนินการส่งคําสังซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน ลูกค้ าได้ อ่านและเข้ าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ และ/หรื อ เอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างดีแล้ ว
4.2 ลูกค้ าตกลงผูกพันตามคําสังซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็ นคําสังทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร วาจา โดยทาง
โทรศัพท์ ทางโทรสาร ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรื อโดยวิธีอืน ๆ ตามประเพณีในการซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนซึง
ถือปฏิบตั ิอยูท่ วไป
ั
4.3 ลูกค้ ายอมรับและเข้ าใจดีวา่ ลูกค้ าตกลงจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็ นความลับ ทังจะต้ องใช้
มาตรการเพือความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพือให้ แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้ บุคคลอืนเข้ าใช้ และในการใช้ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ/หรื อ วิธีการอืนใด
ตามทีบริ ษัทกําหนดให้ มีผลผูกพันลูกค้ าทุกประการ ลูกค้ าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทําดังกล่าวเสมือนหนึงเป็ นผู้กระทําด้ วยตนเอง ลูกค้ าขอให้
คํารับรองและยืนยันว่า ลูกค้ ามีความรู้และความเข้ าใจเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการซือขาย และ/หรื อ การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต และมีความรู้
ความเข้ าใจเกียวกับความเสียงทีอาจเกิดขึนในระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นอย่างดีแล้ ว ลูกค้ าตกลงและเข้ าใจเป็ นอย่างดีวา่ การส่งคําสังหรื อการกระทํา
ใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ต้ องระบุรายละเอียดตามทีบริ ษัทกําหนด ลูกค้ ามีหน้ าทีต้ องตรวจสอบการส่งคําสังหรื อการ
กระทําดังกล่าว เนืองจากอาจมีความเสียงและข้ อขัดข้ องต่าง ๆ เช่น การสูญหายของข้ อมูลระหว่างการส่งคําสัง การส่งข้ อมูลเป็ นไปอย่างล่าช้ า การไม่
สามารถส่งข้ อมูลได้ การผิ ดพลาดและคลาดเคลือนของข้ อมูลทีบริ ษัทได้ รับ หรื อการขัดข้ องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสือสาร หรื อระบบ
คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ า หรือของบริ ษัท รวมทังเหตุขดั ข้ องใด ๆ ในการส่งคําสัง หรื อรับคําสังผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซึงทําให้ ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามคําสังดังกล่าวได้ ทังนี ลูกค้ าไม่สามารถอ้ างเหตุดงั กล่าวมาเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากบริ ษัท
4.4 ในการซือหรื อขายหน่วยลงทุน ลูกค้ ารับทราบและยินยอมให้ บริ ษัททําการซือหรื อขายหน่วยลงทุนกับลูกค้ าในฐานะทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับลูกค้ า
ได้ โดยให้ ถือว่าสัญญานีเป็ นการแสดงความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในรายการดังกล่าว และบริ ษัทไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ า
ทราบเป็ นรายครัง เว้ นแต่ภายใต้ บทบัญญัติของกฎ ระเบียบทีเกียวข้ อง บริ ษัทจะแจ้ งต่อลูกค้ าก่อนทําการซือขายในแต่ละครัง
4.5 ลูกค้ ายอมรับและเข้ าใจดีวา่ หลักเกณฑ์และเงือนไขในการซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนใด ๆ ให้ เป็ นตามทีกําหนดไว้ ในหนังสือชี
ชวนของกองทุนรวมนัน ๆ หากบริ ษัทหรื อลูกค้ าไม่สามารถดําเนินการตามเงือนไข หรื อหลักเกณฑ์ทีกํ าหนดไว้ ในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม บริ ษัท
สามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ ทนั ที การยกเลิกคําสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนใด ๆ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีกําหนด
ไว้ ในหนังสือชีชวนของกองทุนรวมนัน ๆ การซีอ ขายคืน และ/หรื อ สับเปลียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจะประกาศรายชือกองทุนรวมภายใต้ การดําเนินการตาม
สัญญาฉบับนีให้ ลกู ค้ าทราบตามวิธีการทีบริษัทกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือเพิมจํานวนกองทุนรวม
4.6 ลูกค้ าตกลงชําระค่าซือหน่วยลงทุน รวมถึง ค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียม ภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องตามเงือนไขทีบริ ษัท
กําหนด กรณีทีลูกค้ าไม่ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียมหรือเงินอืนใดตามจํานวนหรือภายในเวลาทีบริ ษัทกําหนด ให้ ถือว่าลูกค้ าเป็ น
หนีบริ ษัทและลูกค้ ายินยอมชําระดอกเบียในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี นับแต่วนั ครบกําหนดชําระจนกว่าลูกค้ าจะชําระหนีเสร็ จสิน ทังนี อัตราดอกเบีย
อาจเปลียนแปลงได้ ตามทีบริ ษัทจะประกาศเป็ นคราว ๆ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ
4.7 ลูกค้ ามีหน้ าทีตรวจสอบธุรกรรมการซือ ขายคืน และ/หรือ สับเปลียนหน่วยลงทุนใด ๆ จากใบยืนยันการซือขายประจําวัน ทีบริ ษัทส่งให้ เมือ
มีการซือขาย หากลูกค้ าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง ลูกค้ าต้ องทักท้ วงภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับแต่วนั ทํารายการดังกล่าว ถ้ าลูกค้ าไม่คดั ค้ าน
ภายในระยะเวลาทีกําหนดบริ ษัทถือว่าลูกค้ ารับรองรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีถูกต้ องทุกประการ
4.8 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า บริ ษัทมีสิทธิ ทีจะไม่รับ หรื อไม่ดําเนินการตาม หรื อยกเลิกคําสังซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
ลูกค้ า หากบริ ษัทเห็นว่า
(1) การดําเนินการตามคําสังนันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือข้ อบังคับทีเกียวข้ อง หรื อ
(2) หากลูกค้ าผิดสัญญา หรือข้ อตกลงใด ๆ ทีมีกบั บริษัท หรือมีหนีค้ างชําระอันเกิดจากสัญญาตัวแทนนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ /
สัญญาซือขายล่วงหน้ ากับบริ ษัท หรื อ
(3) มีกรณีจาํ เป็ นอืนใดเพือป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับบริ ษัท หรื อ
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(4) มีเหตุอนั สมควรประการอืน
ทังนี ลูกค้ าตกลงไม่เรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียม หรื อค่าเสียหายใด ๆ และสละบรรดาสิทธิ ทงหลายที
ั
จะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้ใด ๆ กับ
บริ ษัท

4.9 ในกรณีทีลูกค้ าผิดนัดไม่ชําระหนีใด ๆ ทีมีต่อบริ ษัท ลูกค้ าตกลงยินยอมให้ บริ ษัทมีสิทธิ บงั คับขายหน่วยลงทุน หรื อทรัพย์สินอืนใดทีอยู่ใน
ความครอบครองของบริ ษัทเพือนําเงินทีได้ จากการขายมาชําระหนี หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซือขายหน่วยลงทุนเพือชําระหนีทังทีมีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั หรื อ
ทีจะมีตอ่ ไปในอนาคต
4.10 ลูกค้ ายินยอมให้ บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลทังหมดหรื อบางส่วนเกียวกับลูกค้ าภายใต้ สญ
ั ญานี หรื อธุรกรรมอืนใดทีเกียวกับการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ซงบริ
ึ ษัทได้ เก็บรักษาไว้ ทกุ รูปแบบ รวมทังตกลงยินยอมให้ ข้อมูลทีจําเป็ น เพือการกํากับดูแลภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง
ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานทีกํากับดูแล หรื อหน่วยงานราชการ
4.11 ลูกค้ ารับทราบและยอมรับว่า ในบางกรณีบริ ษัทอาจปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าในเรื องใดซึงมีผลทําให้ ลกู ค้ าได้ รับเงือนไขหรื อสิทธิ ประโยชน์ ทีไม่เท่า
เทียมกับการซือขายหน่วยลงทุนแบบเปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทังนี การปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นไปเท่าทีกฎหมายอนุญาตให้ ทําได้ และจะต้ องไม่ขัดหรื อ
แย้ งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เกียวกับการจัดตังและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรื อคําสังที
ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้ อง
5. การบอกเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนี มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกํ าหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงประสงค์จะเลิกสัญญาฉบับนี จะต้ องบอกกล่าว
ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทําการ และการบอกเลิกสัญญาฉบับนีจะไม่กระทบต่อสิทธิ
และหน้ าทีของคูส่ ญ
ั ญา ซึงได้ มีขึนก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี จะมีผลกรณีทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงทําปฏิบตั ิผิดสัญญาข้ อหนึงข้ อใด คู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีได้ ทนั ที
6. การบอกกล่ าวทวงถาม และการเปลียนแปลงเงือนไขในสัญญา
6.1 การบอกกล่าว การแจ้ ง หนังสือ บันทึก เอกสาร รวมทังประกาศภายใต้ สญ
ั ญานี เมือบริ ษัทจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์
ส่งไปตามทีอยู่ของลูกค้ าทีได้ ให้ ไว้ หรื อทีได้ แจ้ งเปลียนแปลงไว้ หรื อทีเป็ นภูมิลําเนาตามกฎหมายของลูกค้ า หรื อส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ตามทีอยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์ทีลูกค้ าแจ้ งไว้ กบั บริษัท หรื อส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ทีลูกค้ าได้ แจ้ งไว้ กบั บริษัท หรื อการปิ ด
ประกาศไว้ ณ ทีทําการบริ ษัท เว็บไซต์ของบริษัท หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรื อการแจ้ งด้ วยวิธีอืนใดให้ แก่ลกู ค้ าทราบแล้ ว โดยไม่คํานึงถึงว่าลูกค้ าจะ
ได้ รับ หรื อรับทราบหรื อไม่ หรื อมีผ้ อู ืนรับไว้ แทนก็ตาม ให้ ถือว่าเป็ นการบอกกล่าว การแจ้ ง การส่ง ประกาศให้ แก่ลกู ค้ าโดยชอบแล้ ว กรณีทีลูกค้ า
เปลียนแปลงทีอยู่ ทีอยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรสาร หรื อหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรทันทีทีมีการเปลียนแปลง หากลูกค้ าละเลยไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าว บริ ษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนโดย
สัญญาฉบับนี ลูกค้ าขอแจ้ งความจํานงและตกลงว่าในการส่งใบยืนยันรายการซือขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้ า รวมถึงเอกสารหรื อข้ อมูลอืน
ใดทีเกี ยวข้ องขอให้ บริ ษัทจัดส่งให้ ล ูกค้ าในรู ปข้ อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่า นระบบ Internet หรื อทาง E-mail หรื อผ่านทางวิธีอืนใดทีบริ ษัทกํ าหนดตาม
หลักเกณฑ์ หรื อประกาศของ ก.ล.ต.
6.2 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงกฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทีเกียวข้ อง หรื อบริ ษัทประสงค์ทีจะ
ประกาศข้ อกําหนดหรื อเงือนไขอืนใดซึงมีผลกระทบถึงเงือนไขภายใต้ สญ
ั ญานี บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะทําการเปลียนแปลงแก้ ไขเงือนไขใด ๆ ตามสัญญานี
เพือให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศตามทีบริษัทเห็นสมควร เมือบริ ษัทดําเนินการแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ลกู ค้ ารับทราบ หรื อประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ ลูกค้ าตกลงยินยอมผูกพันทีจะปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่จาํ เป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า
6.3 ลูกค้ ายินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลทังหมดบางส่วนเกียวกับลูกค้ าภายใต้ สัญญานี หรื อธุรกรรมอืนใดทีเกี ยวกับการประกอบธุรกิ จ
หลักทรัพย์ซงบริ
ึ ษัทได้ เก็บรักษาไว้ ทกุ รูปแบบ รวมทังตกลงยินยอมให้ ข้อมูลทีจําเป็ น เพือการกํากับดูแลภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง
ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานกํากับดูแลอืน หรื อหน่วยงานราชการ
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7. ข้ อตกลงและเงือนไขของการใช้ บริการซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่ วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล
7.1 ลูกค้ าจะสามารถเริ มใช้ บริ การซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้ ก็ต่อเมือลูกค้ าได้ กรอกแบบฟอร์ มคําขอใช้
บริ การ พร้ อมทังลงนาม และแนบเอกสารหลักฐานตามทีบริ ษัทกําหนด และบริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ ทา่ นสามารถใช้ บริ การดังกล่าวเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
7.2 ลูกค้ าจะสามารถทํารายการซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้ โดยไม่จํากัดมูลค่า โดยต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนที
บริ ษัทกําหนด แต่ทงนี
ั บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการกําหนดมูลค่าของหน่วยลงทุนในการใช้ บริ การตามข้ อตกลงนี ซึงจะเปลียนแปลงได้ ในอนาคตโดยไม่ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7.3 ลูกค้ าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจะดําเนินการให้ ตามคําสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียน
หน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิน
7.4 ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจสงวนสิทธิไม่ทํารายการตามคําสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ในกรณี
ทีบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าการทํารายการดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัด การ หรื อทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนอย่างเต็มที หรื อเพือให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีกํ าหนดในหนังสือชีชวนและเงือนไขการเปิ ดบัญชีกองทุนตามทีบริ ษัทจัดการกําหนด หรื อตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอืน
7.5 ลูกค้ าตกลงและยอมรับว่าการทํารายการซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ถือว่าเป็ นการทํารายการอย่างถูกต้ อง
และสมบรูณ์ และผูกพันลูกค้ าเสมือนว่าลูกค้ าได้ ติดต่อขอรับบริ การจากบริ ษัท หรื อตัวแทนโดยตรง ตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในโครงการและหนังสือชีชวน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนและเงือนไขการเปิ ดบัญชีกองทุน
7.6 ลูกค้ าเข้ าใจและตกลงทีจะยอมรับความเสียงและความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนจากการใช้ บริ การส่งคําสังซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วย
ลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ซึงอาจมีความเสียหายเกิดขึนได้ โดยตรงหรือโดยอ้ อมจากความชํารุด บกพร่ อง ความขัดข้ องของอุปกรณ์ ใด ๆ หรื อความขัดข้ อง
ของระบบ การสูญหายของข้ อมูลระหว่างการรับส่ง หรื อข้ อพิพาทในเชิงธุรกิจหรื อสิงอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทจัดการ หรื อ
ความควบคุมของตัวแทนของบริ ษัทจัดการ และลูกค้ าตกลงว่าจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ หรื อดําเนินการร้ องทุกข์ กล่าวโทษใด ๆ จากบริ ษัท บริ ษัท
จัดการ หรื อตัวแทนของตัวแทนของบริ ษัทจัดการ
7.7 บริ ษัทจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามคําสังขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล เพือเข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ชือบัญชีทระบุ
ี ไว้ ในแบบฟอร์ มนีเท่านัน
7.8 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงข้ อตกลงและเงือนไขของการใช้ บริ การนีได้ ทกุ ขณะตามทีบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร ทังนี
บริ ษัทจะแจ้ งการแก้ ไขหรื อเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัท และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
7.9 บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะระงับหรื อยกเลิกการให้ บริการสังซือ หรือขาย หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้ ทกุ เมือ ตามทีบริ ษัท
พิจารณาเห็นสมควร
7.10 ลูกค้ าขอรับรองว่า ในขณะทีส่งคําสังเพือทํารายการซือ ขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ให้ แก่บริ ษัทนัน ลูกค้ ามี
สติสมั ปชัญญะดีครบถ้ วนทุกประการ
7.11 ลูกค้ าและบริ ษัทตกลงว่าให้ กฎหมายไทยเป็ นกฎหมายทีใช้ บงั คับแก่ข้อตกลงและเงือนไขของการใช้ บริ การนี และหากมีข้อพิพาทใด ๆ
เกิดขึนให้ อยูใ่ นเขตอํานาจของศาลไทย
ลูกค้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความในสัญญาฉบับนีโดยตลอดแล้ ว เพือเป็ นหลักฐานจึงได้ ลงลายมือชือไว้ ท้ายเอกสารฉบับนีต่อหน้ าพยาน

ลงชือ ....................................................................................ลูกค้ า

ลงชือ ..............................................................................บริษัท / ผู้มอี าํ นาจลงนาม

(....................................................................................)

(................................................................................)

ลงชือ ....................................................................................พยาน

ลงชือ ..............................................................................พยาน

(....................................................................................)

(.................................................................................)
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ลงชือ........................................................................(ลูกค้า)

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
1.

การเปิดเผยความเสี่ยง
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่ง
เอกสารเปิดเผยข้อ มูล ความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สาคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมี
ปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งอาจ
กลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสาคัญในอนาคตได้
เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิ ใช่เอกสารที่ให้คาแนะนาในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดย
ลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่าง
ถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับลูกค้าแล้ว
1.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้อาจมี
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล
ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทาให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อ
ตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้
1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทาการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมี
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ ตลาด
หลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้ง
คราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนหรือภาวะตกต่าหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นปัจจั ยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
1.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้อ งกับการสั่งซื้อ ขาย การส่งมอบและการชาระราคาในตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทาธุรกรรมอาจมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทาธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศดังกล่าว
โดยที่ระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมี
มาตรฐานที่ต่ากว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อ งกับการชาระ
ราคาและส่ ง มอบหลั ก ทรั พ ย์ อ าจสู ง กว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ต้ อ งช าระในประเทศไทยหรื อ สู ง กว่ า ที่ ลู ก ค้ า ได้ ค าดหมายไว้
นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือระหว่างตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ
จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
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เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือ
ความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชาระคืนเงินทุนและปัจจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
1.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสานักงาน
ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนใน
ประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจากัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจากัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจากัดการลงทุนของลูกค้าต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐเพื่อนาเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ ลูกค้าต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมาย
และระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจนและอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งในประเทศ
ดังกล่าวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณ ต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการ
ออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราวซึ่ งทาให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนนอกเหนือจากข้อจากัดและการควบคุมตามที่
ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อ ย่างจากัดหรือน้อยมากซึ่ง
รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดาเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคาพิพากษา นอกจากนี้ความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งอาจทาให้ ลูกค้าประสบปัญ หาในการดาเนินการ
ฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้งในกรณีที่ลูกค้าได้รับคาพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้าอาจต้อง
ดาเนินการให้มีการบังคับตามคาพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ ลูกค้าได้ทาการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใด ๆ ว่าศาลของ
ประเทศนั้น ๆ จะดาเนินการบังคับคดีตามคาพิพากษาที่ได้รับ
1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝาก
ทรั พ ย์ สิ น ต่ า งประเทศ จะอยู่ ภ ายใต้ การคุ้ ม ครองและการจั ด การตามกระบวนการล้ ม ละลายที่บั ญ ญั ติ ต ามกฎหมาย
ต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์ อื่นที่เกี่ยวข้อ งที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแ ลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่
กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.
2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่ เกี่ยวข้อ งของประเทศไทย ดังนั้นหากเกิด
กรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของ
ลูกค้าที่เก็ บหรือ รัก ษาในต่า งประเทศคืนหรือ โอนไปยั งบุคคลอื่น หรือ กรณีที่ผู้ประกอบธุร กิ จต่างประเทศหรื อ ผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา
และต้นทุนในการดาเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จานวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ ลูกค้าได้รับหรือ
ฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทาความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กาหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
1.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์
แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศ
อาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของ
หลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือ ปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่
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1.7

1.8

1.9

1.10

2.
2.1

2.2

น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทาให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่
ต้องการหรือที่น่าพอใจหรือในจานวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชาระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่า
ของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อ เทียบกับมูลค่าของเงิ นบาทซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิด
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที่
ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา
ลูกค้า อาจมี ความเสี่ยงที่เกี่ย วข้อ งกับความน่า เชื่อ ถื อ ของคู่สัญ ญาอีก ฝ่ายหนึ่ง ซึ่ง รวมถึ งผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์
ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจ
สูญเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็น
บุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชาระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่
ในการชาระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลกู ค้าได้ลงทุนไว้
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคาสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
ของลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด (“บริษัท”) ในฐานะตัวแทนนายหน้าในการซื้อ ขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อาจไม่
สามารถดาเนินการซื้อหรือขายหรือดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคาสั่งของลูกค้าได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึง
กรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้อ อ านวย หรือไม่สามารถจับคู่ร าคาตามที่ ลูกค้าต้อ งการได้ หรือ การถูกจากัดโดยกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัทไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ อาจ
ทาให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง
การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ดาเนินการในฐานะเป็นที่ ปรึกษา
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่าลูกค้าได้
ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะธุรกิจสถานะทางการเงินและผลประกอบการของผู้ออก
หลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทาการลงทุนตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการ
ลงทุนเองและบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ใน
ความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว
ข้อจากัดในการลงทุน
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อจากัดดังต่อไปนี้
ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า
ที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้
กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ หรือเป็นบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ และบริหาร
จัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
การลงทุ นของลู กค้า ต้อ งได้ รับการอนุญ าตจากเจ้า พนั กงานควบคุ มการแลกเปลี่ย นเงินตราตามกฎหมายควบคุม การ
แลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
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3. เงื่อนไขทั่วไป
3.1 ลูกค้าตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ กิดขึ้นและเรียกเก็บจากต่างประเทศ
เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fees) ค่าอากร (Stamp Duty) ค่าเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian
Fee) เป็นต้น โดยลูกค้ารับทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ Custodian จะหักจากเงินของลูกค้าที่โอนไปเพื่อ
การลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวขัองในการดาเนินการเพื่อการลงทุนใน
ต่างประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแยกจากส่วน
ของเงินที่โอนไปลงทุนในต่างประเทศ
3.2 หากลูกค้าจะทาธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Hedge) ด้วยตนเอง ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัท
ทราบทุกครั้งในทันที
3.3 ลูกค้ าตกลงยินยอมและมอบอ านาจให้บ ริษัท ดาเนิน การเกี่ ยวกั บการขออนุ มัติว งเงินหรื อ ธุ ร กรรมอื่นใดในการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้าต่อสานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การ
พิจารณาของบริษัท
3.4 การถอนเงินจากบัญชีใด ๆ ของลูกค้าที่เปิดกับบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษัทกาหนดภายใต้
ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงประเทศที่ลูกค้าไปลงทุน
3.5 บริษัทอาจมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัท เป็นผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้าในต่างประเทศได้

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า
ลูกค้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ลงลายมือชื่อ _________________________________________________ ลูกค้า
( _________________________________________________ )
ลงลายมือชื่อ __________________________________________________ พยาน / เจ้าหน้าที่การตลาด
( _________________________________________________ )
ลงลายมือชื่อ __________________________________________________ บริษัท
(เพื่อและในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จากัด)
ลงลายมือชื่อ __________________________________________________ พยาน
( _________________________________________________ )
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    ก /    ก

For Individual Customer

Form for Declaration of Status as U.S. or
Non-U.S. Person
    ก ก  ก     !" # $%ก& '&กก!( "& "( (* #
 # ก   # !ก# +,- .) !01 23(,-  &""0  0ก#$%#0 4 (
   2$# "& "ก# !15,-   !3ก
This form is provided to Trinity Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group
(individually or collectively shall be hereinafter referred as the +Receiver.) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this

form and itPs shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.

( - / " /  (ก(-ก" CustomerPs Information / representation / and agreements
#0/Date
,-(!1U V3/,-  3  ก  ApplicantPs Name/Name of user of the financial service

V3
Nationality(ies) ____________________________
ก

 /Please specify all nationalities that

("/30/ ก&) _____________________________________________________
you hold.
1 33!(0 ( "*)
! !(0 (!  "3)
Thai Citizen ID Card No.
Passport No. (Non-Thai only)
#0 1 $ (-ก"
Part 1
Status of Customer
21!ก!"0  30"ก $ (
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 "$ !0# $ "# !15 &""! ก / U.S. Person Status cheek
(,ก- ./ 0 /12/12,34 5 4- 678896:ก :ก;,:< FATCA กก5AB: W-9)
(If you check .yes0 in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9)

1 !15!  ! ก 3*  Are you a U.S. Citizen?

 ก  ก !"# $% %& ก'( ก

 ก)'*# + %#$ #,- ./   ก

 กก '( ก ( )-+ '( ก) #%22'#/!  ก %' &34 ก5%
You must answer Yes if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
You must answer Yes if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

* 3/No 

0 0 -$#$-ก กa b! ก
กก) 3 * 
❷ !15,-$ 1 #,- $
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?
* 3/No 

 ก'Sก !"/+ #'T + '( ก2 ก  #"S !U&)*-)- %&*! %*&ก  ก5% '( ก ก 2!  ก!+ 
"# %V! 2 3 !)-ก ก#% -  W 4).
/!
2  ก  ก!+ 2*&ก'# %กก  * *  %ก! 3 !)- ก ก#% -  W 4).
You must answer Yes if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has
expired on the date you complete and sign this form.
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
 "*&ก"3!U&)*-)- %& '( กก2 ก3`4 Substantial Physical Presence Test  ab""V   %& '( ก % % 183 !   #
ก ก%# %) -  $,กe+ & !f 2g 4+  !%"กf he) ก+ '( ก (Internal Revenue Service:
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
You may be considered a U.S. resident if you meet the Substantial Physical Presence Test, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183
days. For more details, please refer to the information on the IRSl website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.
FATCA_1015
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1.2 "$ !0 ! / Additional Questions
(+/S* '!).ก' !/ ก + 1 n 3 #2ก ก W 4 W-9 !)
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9)
(,ก- ./ 0 /12/12,34 กก  W-8BEN R2:S4
(If you check .yes0 in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
(1) V6   V,8W<(,4 64 V,84 5 4-W:/ 86:ก) 59
A copy of Thai Citizen ID card ( or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
(2) V6,4 4ก6 < 6:ก - Certificate of Loss of Nationality of the United States ก^0/ 0 /12 ❹ 124 4S
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer .yes0 in question ❹ below
4 \!กb! ก (0!15(b! ก) * "# !15!  ! ก  -j กa #
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
❺  0-m1n&  0-!0กb! ก  V30!1U*#ก /,,- 3* 
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?

6   !(2mb! ก !0ก &""00!ก0#(ก V30!1U*#ก /, / -ก ,-
3 * 




* 3/No

* 3/No

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or
maintained with the Receiver ?
 "0 ก2!!151 22  ก V3!0 1U*#ก /,/  -ก ,- *1 V
 3 b! ก
3* 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to
an account maintained in the U.S.?

* 3/No

8  ก   ก  30 ก &""0 0 - b! ก !0 กo 0!ก0#(ก V30!1U*#
ก /,/ -ก ,- 3* 
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver
granted to person with U.S. address?

* 3/No

7

#0 2 ก%%#ก)%- '*#
Confirmation and Change of Status
Part 2
1. %%! + /!+ /!" *&ก  #/ *!' &34
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2.   # ก! ก)'*# V// ก  + &)-   W 4).   W 4 W-9 + & f" 2*&ก   2/ *!' &34 U& )
'q V%" )%rs%)%!)-"#%V /!'q4ก/qVก"ก  2!. '! )-U& f'/!
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver.
3.  ก)-"#" U& 2 #S' ก'#ก กU& h%  30 ! "ก) Vก34)-% S + &+ )-# V  W 4).2*&ก  # ก3)
)-U& )ก +  ก'/+ &//S%% -   ก)-"#Sก !'f" )-2 ก + h% !)-U& กS
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to
be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.
4.   # ก! ก3))-22Sก + 3 +   )กS'+ & f" 2*&ก   2/ *!' &34 ก)-%!ก '*#+  U& )'q V%
" )%rs%)%!)-"#%V /!'q4ก/qVก"ก  2!. '! )-U& f'/!
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to
the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver.
#0 3 ก !1U!,( - กก V3
Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding
 ก /!%%  )-2 "%กกก* กU& กSก  2).
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. vU%+ &  w +  ก e กV+ U& ( กx    FATCA  ก5% w) !%"กf he) ก #!%ก w . #$ #/
#$ g,-!*, !%"กf he) ก+ '( ก (Internal Revenue Service: IRS) + &ก!!*, - &ก/ )- %& +#"S !U&')%he) %+ T)
'*# กก3`4-  FATCA (/ U&x     U&2 /!! ) "S! &//  T) ก"%+- ก"ก T) %ก/- 2! T)
"S! #h#&/+ U h3`4ก #/ %4' - w )-) %&ก U& #/ v T)UU&  ""S!%2 #+ & - w )-ก)-%!ก
/!'q4ก/qVก")- "*&ก + % e กV+ U& !%he) ก #$ #/ #$ g,-!*, IRS !%
disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government
authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or
recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products
and/or other assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the
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banking/business relationship which may be requested or required by the group companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities,
including the IRS; and
2. ก"ก T)+ )-)ก U&  vUU& !*,2)-2 "ก T)ก! "S!)-กS%!%"กf he) ก #$ #/ #$ g,-
!*, IRS h% / + ก5% #/ ก5ก3`4 w !*,+ ก  w #!U& ก !%"กf he) กก!
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities.
3. ก2 + &)-"S  ก"3'*#/! V// ก (U.S. person)  + &)-"S % กU&  2 /S%%  U& Sก - !*,
กvU%+ &#กก 3 )-"% )-# V ' {  ). U& )'q V%" )%rs%)%!)-"#%V /!'q4ก/qVก"ก  2!. '!
)-U& f'/!
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail
to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship
with you as may be deemed appropriate by the Receiver.

#0 4
Part 4

ก&V &""0  31 23 (ก!ก
CustomerPs authorization for the third parties to use this form ,information disclosure, consent and agreement in this form

- /!'#!ก+  (&ก//U&+  ก) #กh#/!g.Sg +  กS' ก'/+ &//S%%  ก e#'* ก w )-"+ U h3`4)U&  !+%( U&""S%) %w 2 !.ก3))-v T)ก e/'* ก w UU& %' {  ).   #%%   V//  2).
.( 2ก 1. e"ก/ก V/'* ก w )-SqVกกU  v T)rก  T)g. +%ก%4   กก - .% 
 UU& 2. U&' 'Vก+%| % - #U&ก)-%!+ ก e"ก /ก V/'* กก!+ , # 3. 'ก+ กVqVก"ก+ U& , 4. !  U&)ก)-%!+   e / +  V//ก!+ .) . b""V # / )'q  ก'+ & /S%%#/S%%   w ก)-%!ก ก' #กvU%+ &
 ก 3 )-"%  ก'{  ).# ก'/+ &)- *, (g,-  2)."#!)%ก!  ก'#+ &) ก5%)-ก)-%!+ . # #$ (!*,ก5% FATCA #
ก5%} ก# กW ก#ก' 'Vกกกก ก%) ' )-! 2  ก'#+ &. #2 /S%%//S%% ก V//ก!
+ Vก% #  V//ก!+ #!%ก. # #$# V//)-ก)-%!+ Vก%'*S' /  ก'#+ & w+ #!ก2 2!"# %&
&'S  ก'{  " กf )UU&กก Vก#ก
In consideration of your (customerls orl applicantls) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to
each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s)
(i.e., 1. any asset management company/fund/ any financial institution with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly
with or through the Receiver 2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of
Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future to use any
documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the
Document and Information) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to each of those
aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.

+"  # ก5   + กS + ก #- 2+ w  ก'{  ).g,-!*, ก%%  )กvU%+ & กก T) #ก%V /!'q4
ก/qVก"ก +" - ก(ก). ",2% - 2!'S/T
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information,
account withholding and termination of banking/business relationship.

 30,-(!1U V3
Signature of Applicant

 30!0,- !ก
Signature of Officer
who receives the document
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#0
Date

#0
Date

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร
กรุงเทพ (BBL)
กรุงศรีอยุธยา (BAY)

กสิกรไทย (KBANK)
กรุงไทย (KTB)

ไทยพาณิชย์ (SCB)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

ยูโอบี (UOB)
ทหารไทยธนชาต (TTB)
อืนๆ (OTHER)…………………………………………….

สาขา………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท
บัญชีเลขที

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

ชือบัญชี..……………………………………………………………………………………….……….……………

เลขที ….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตํ า บล/แขวง……………..….……….……………..…………
อําเภอ/เขต………….……………………………… จังหวัด…………………………....……………… รหัสไปรษณีย…์ …………………………… โทรศัพท์………………………………….......….....…………………
ต่อไปนีG เรียกว่า “ผูใ้ ห้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตีG จํากัด (ต่อไปนีG เรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทจะเปลียนแปลงหรือกําหนดเพิมเติมในอนาคต
เพือชําระหนีG ใดๆ และ/หรือเพือเป็ นหลักประกันหรือเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจํานวนเงินทีปรากฎในใบแจ้งให้หกั บัญชี
เงินฝาก หรือระบบสือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรือคําสังทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
ของบริษัท และ/หรือนิ ติบุคคลหรือบุคคล ทีได้รบั แต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระหนีG และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลัง
ว่าจํานวนเงินทีระบุในคําสังตามทีธนาคารได้รบั นัGนไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏใน
คําสังเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG ข้าพเจ้าขอสละสิทธิYในการเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงินทีธนาคารได้หกั และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
ของข้าพเจ้าได้ต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนัG นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร
และ/หรือ จากใบชําระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ทีเอกสารหลัก ฐานเลขที บัญชี เ งิ นฝากที ระบุ ในหนั ง สื อนีG ได้เปลี ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุ ใดก็ ตาม ข้า พเจ้า ตกลงให้ห นั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝากฉบับนีG คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสําหรับเลขทีบัญชีเงินฝากทีได้มีการเปลียนแปลงนัGนด้วยทุกประการ การขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทําหนังสือนีG และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคาร
และบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย ^_ วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร)
(…………………………..…………………………………………………………………………….)
ขอรับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็ นลูกค้าของ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี" จํากัด

ลงชือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตีG จํากัด

/ /

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชือ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจสาขา

สําหรับธนาคาร - สํานักงานใหญ่

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร
กรุงเทพ (BBL)
กรุงศรีอยุธยา (BAY)

กสิกรไทย (KBANK)
กรุงไทย (KTB)

ไทยพาณิชย์ (SCB)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

ยูโอบี (UOB)
ทหารไทยธนชาต (TTB)
อืนๆ (OTHER)…………………………………………….

สาขา………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที
ชือบัญชี..……………………………………………………………………………………….……….……………
เลขที ….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตํ า บล/แขวง……………..….……….……………..…………
อําเภอ/เขต………….……………………………… จังหวัด…………………………....……………… รหัสไปรษณีย…์ …………………………… โทรศัพท์………………………………….......….....…………………
ต่อไปนีG เรียกว่า “ผูใ้ ห้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตีG จํากัด (ต่อไปนีG เรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทจะเปลียนแปลงหรือกําหนดเพิมเติมในอนาคต
เพือชําระหนีG ใดๆ และ/หรือเพือเป็ นหลักประกันหรือเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจํานวนเงินทีปรากฎในใบแจ้งให้หกั บัญชี
เงินฝาก หรือระบบสือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรือคําสังทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
ของบริษัท และ/หรือนิ ติบุคคลหรือบุคคล ทีได้รบั แต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระหนีG และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลัง
ว่าจํานวนเงินทีระบุในคําสังตามทีธนาคารได้รบั นัGนไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏใน
คําสังเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG ข้าพเจ้าขอสละสิทธิYในการเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงินทีธนาคารได้หกั และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
ของข้าพเจ้าได้ต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนัG นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร
และ/หรือ จากใบชําระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ทีเอกสารหลัก ฐานเลขที บัญชี เ งิ นฝากที ระบุ ในหนั ง สื อนีG ได้เปลี ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุ ใดก็ ตาม ข้า พเจ้า ตกลงให้ห นั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝากฉบับนีG คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสําหรับเลขทีบัญชีเงินฝากทีได้มีการเปลียนแปลงนัGนด้วยทุกประการ การขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทําหนังสือนีG และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคาร
และบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย ^_ วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร)
(…………………………..…………………………………………………………………………….)
ขอรับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็ นลูกค้าของ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี" จํากัด

ลงชือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตีG จํากัด

/ /

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชือ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจสาขา

สําหรับธนาคาร -สาขาเจ้าของบัญชี

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร
กรุงเทพ (BBL)
กรุงศรีอยุธยา (BAY)

กสิกรไทย (KBANK)
กรุงไทย (KTB)

ไทยพาณิชย์ (SCB)
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

ยูโอบี (UOB)
ทหารไทยธนชาต (TTB)
อืนๆ (OTHER)…………………………………………….

สาขา………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพย์

กระแสรายวัน

บัญชีเลขที
ชือบัญชี..……………………………………………………………………………………….……….……………
เลขที ….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตํ า บล/แขวง……………..….……….……………..…………
อําเภอ/เขต………….……………………………… จังหวัด…………………………....……………… รหัสไปรษณีย…์ …………………………… โทรศัพท์………………………………….......….....…………………
ต่อไปนีG เรียกว่า “ผูใ้ ห้ความยินยอม” มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตีG จํากัด (ต่อไปนีG เรียกว่า “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทจะเปลียนแปลงหรือกําหนดเพิมเติมในอนาคต
เพือชําระหนีG ใดๆ และ/หรือเพือเป็ นหลักประกันหรือเป็ นการวางเงิน รวมถึงบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจํานวนเงินทีปรากฎในใบแจ้งให้หกั บัญชี
เงินฝาก หรือระบบสือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data) หรือคําสังทีธนาคารได้รบั จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทน
ของบริษัท และ/หรือนิ ติบุคคลหรือบุคคล ทีได้รบั แต่งตัGงหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระหนีG และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลัง
ว่าจํานวนเงินทีระบุในคําสังตามทีธนาคารได้รบั นัGนไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏใน
คําสังเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนิ นการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัGงนีG ข้าพเจ้าขอสละสิทธิYในการเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงินทีธนาคารได้หกั และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชี
ของข้าพเจ้าได้ต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัGนเท่านัGน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร
แจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนัG นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร
และ/หรือ จากใบชําระราคา และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ทีเอกสารหลัก ฐานเลขที บัญชี เ งิ นฝากที ระบุ ในหนั ง สื อนีG ได้เปลี ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุ ใดก็ ตาม ข้า พเจ้า ตกลงให้ห นั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝากฉบับนีG คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสําหรับเลขทีบัญชีเงินฝากทีได้มีการเปลียนแปลงนัGนด้วยทุกประการ การขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีG ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทําหนังสือนีG และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนาคาร
และบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย ^_ วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ…x……………………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม (ตามทีให้ไว้กบั ธนาคาร)
(…………………………..…………………………………………………………………………….)
ขอรับรองว่าผูใ้ ห้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นเป็ นลูกค้าของ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี" จํากัด

ลงชือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตีG จํากัด

/ /

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชือ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอํานาจสาขา

สําหรับบริษัทหลักทรัพย์

