
 

 
 
แบบฟอร์มที�ต้องกรอกและลงลายมือชื�อ :  
� ใบคําขอเปิดบญัชี (สฟ้ีา) หน้า 1, 6, 8     - ลงลายมือชื"อรวม 4 ลายเซ็น 
� สญัญาตวัแทนและนายหน้าในการซื �อขายหลกัทรัพย์ (สแีดง)    หน้า  3, 5, 7, 8     - ลงลายมือชื"อหน้าละ 1 ลายเซ็น 
� สญัญาใช้บริการซื 0อขายกองทนุรวมฯ      หน้า 1-5    - ลงลายมือชื"อหน้าละ 1 ลายเซ็น 
� เอกสารเปิดเผยข้อมลูความเสี"ยงฯ       หน้า 4     - ลงลายมือชื"อ  1 ลายเซ็น 
� FATCA Form          หน้า 3     - ลงลายมือชื"อ  1 ลายเซ็น 
� หนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝาก (ATS)       หน้า 1-3    - ลงลายมือชื"อหน้าละ 1 ลายเซ็น 
 

บัญชีธนาคารที�บริษัทให้บริการ ATS : ประเภทบญัชีออมทรพัย์ / กระแสรายวนั 
1. ธนาคารกรุงเทพ –BBL  4.   ธนาคารทหารไทย -TMB      7.   ธนาคารธนชาต -TBANK 
2. ธนาคารกสกิรไทย -KBANK  5.  ธนาคารไทยพาณิชย์ -SCB 8.   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ -LH Bank 
3. ธนาคารกรุงไทย -KTB  6.   ธนาคารยโูอบี -UOB   

ยกเว้นบญัชีฝากประจํา / TMB No Fixed Account / TMB Saving Care  
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม  

�    �   �  �  

            �   �  
 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด 
179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพฯ  10120   โทร. 0-2088-9100 โทรสาร 0-2343-9663 

 

� โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื"อในแบบฟอร์ม

ตามที"บริษัทฯ กําหนด 

� โปรดลงลายมือชื"อรับรองสําเนาเอกสารประกอบตา่งๆ 

� ลายมือชื"อที"ลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ 

ต้องเหมือนกนัทกุจดุ  ยกเว้น หนงัสือขอให้หกับญัชีเงิน

ฝาก-ATS ต้องลงนามตามที"ให้ไว้กบัธนาคาร 

� หากมีการแก้ไขข้อความกรุณาขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความ

ที"ถกูต้องใหม่ พร้อมลงลายมือชื"อกํากบัการแก้ไข ห้ามมิ

ให้ทําการลบข้อมลูด้วยนํ 0ายาลบคําผิด หมายเหต ุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ;ที<จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ชดัเจนของ

เอกสารที<ลูกค้าส่งถึงบริษัทฯ เพื<อประกอบการเปิดบญัชีของลูกค้า 

ข้อชี �แจง 
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สัญญาใช้บริการซือขายกองทุนรวม ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ (Omnibus Account) 
 

ทําท ีบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากดั 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).................................................................................................. (ซึงต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า 

“ลูกค้า”) ขอแตง่ตงัให้ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด (ซึงต่อไปในสญัญานีจะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นตวัแทนหรือนายหน้าในการซือ ขาย และสบัเปลียน

หน่วยลงทนุในกองทนุรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึงอยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทงัใน และ/หรือ ต่างประเทศ (“บริษัทจัดการ”) 

รวมทงัการให้คําแนะนําการลงทนุ และการให้บริการด้านการซือขายหน่วยลงทนุหรือธุรกรรมอืนใดทีเกียวข้อง คู่สญัญาทงัสองฝ่ายจึงได้ตกลงทําสญัญา

โดยมีข้อตกลงและเงือนไขตามรายละเอียด ดงันี 

 

1. ในสญัญานีคาํว่า 

“ก.ล.ต.” ให้หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“หน่วยงานกาํกับดูแลอนื” ให้หมายถึง (ก) หน่วยงานกํากับดแูลทีเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions 

(“IOSCO”) โดยหน่วยงานดงักล่าวต้องเป็นพหภุาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation 

and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”) (ข) หน่วยงานกํากับดแูลในกลุ่มประเทศ Organization for 

Economic Co-operation and Development (“OECD”) (ค) หน่วยงานกํากับดูแลของประเทศทีอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community) (“AEC”) 

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทนุโดยนําเงินของผู้ซือหน่วยลงทนุรวมกันและบริหารจดัการเพือวตัถปุระสงค์ในการสร้างผลตอบแทน

ให้กบักองทนุ 

“การสับเปลียนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม (กองทนุต้นทาง) เพือนําเงินค่าขายไปซือหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมอีกกองทนุหนึง (กองทนุปลายทาง) โดยกองทนุต้นทางและกองทนุปลายทางอาจเป็นกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั

หรือตา่งบริษัทจดัการก็ได้ 

“ธุรกรรมเกียวเนืองกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องกับการซือขาย สบัเปลียนหน่วย

ลงทนุ รวมทงัธุรกรรมทีเกียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจดัการด้วย 

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด และให้หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ผู้ รับมอบอํานาจ พนักงานหรือ

บคุคลทไีด้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สญัญานี 

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมทีทําสญัญาหรือมข้ีอตกลงกบับริษัทให้เป็นตวัแทน นายหน้า ผู้สนบัสนนุการขาย 

รับซอืคืน สบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามเงือนไขทีกําหนด 

“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทําธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทีมีการเชอืมตอ่ระหว่างเครือข่าย

ของบริษัท ลกูค้า ตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจดัการ ผู้ ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสือสารถึงกันได้เพือทําการซือ ขาย สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และให้

หมายความรวมถึงการทําธุรกรรมเกียวเนืองกบัสญัญาการสืบค้นข้อมลู ข่าวสาร การคดัลอกแฟ้มข้อมลูและใช้โปรแกรมอืนใดภายใต้สญัญานี 

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีออกโดยบริษัทจดัการซงึรวมถึงบริษัทจดัการตา่งประเทศทีมีการเสนอขายอยู่ในประเทศ

ทีหน่วยงานกํากับดูแลอืนตงัอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสงัทีออกตามกฎหมายดงักล่าว และตาม

กฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้อง และให้หมายรวมถึง ตราสารทนุ ตราสารหนี หลกัทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอืนใดตามทีกองทนุรวม และ/หรือ 

ก.ล.ต. กําหนดขึนภายหน้าด้วย 

 

2. เงอืนไขทวัไป 

2.1 การชําระเงินคา่ซือ หรือรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือรับเงินผลประโยชน์ทีได้จากการลงทนุในหน่วยลงทนุตามสญัญานี ลกูค้าตกลงให้

บริษัทดําเนินการหกัเงินคา่ซือจากหรือจา่ยเงินคา่ขาย รวมถึงเงินผลประโยชน์ดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้าทีได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือ

ขอให้หักบญัชี (บญัชี ATS) ในกรณีมีการเปลียนแปลงบญัชี ATS ลกูค้าต้องแจ้งการเปลียนแปลงดงักล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตาม

ระยะเวลาทีบริษัทกําหนด การแจ้งดงักลา่วจะมผีลเมือบริษัทได้ทราบการเปลียนแปลงดงักลา่วเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
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2.2 เอกสารใบคําสงั ซอื หรือขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับการซือ หรือขายคืน หรือการสบัเปลียนหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนประกาศกําหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบตัิของบริษัท ไม่ว่าจะมีอยู่ในวนัทําสญัญาฉบบันี หรือทีจะประกาศเพิมเติมในภายหน้าให้ถือว่าเป็น

สว่นหนึงของสญัญาฉบบันีด้วย 

2.3 ลกูค้าตกลงและรับทราบวา่ การซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสญัญาฉบบันีอาจไม่สามารถดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของ

สญัญาฉบบันีได้ ในกรณีทีลกูค้าหรือผู้ เกียวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของกองทนุ หรือเกินกวา่ทีกําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์หรือประกาศของก.ล.ต.ทีได้ประกาศแก้ไขเป็นครังคราวไป 

2.4 เพอืให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรืองการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ลกูค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบตัิของ

ลกูค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกบัหรือจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดงักล่าว

แล้ว ทงันี ลกูค้า ตกลงยินยอมให้บริษัททําการเปลียนแปลงแก้ไขเพิมเติมวิธีปฏิบตัิของลกูค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริษัทในการดแูล

รักษาทรัพย์สิน รวมถึงอตัราคา่ธรรมเนียมในการให้บริการดงักลา่วได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้าทราบในภายหลงั ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าเงินของ

ลูกค้าทนีํามาวางไว้กับบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 

2.5 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสียงในการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศตามเอกสารเปิดเผยความเสียงฯ ซึงถือเป็นส่วนหนึงของ

สญัญาฉบบันี  

2.6 หากข้อตกลงแหง่สญัญาฉบบันีในข้อหนึงข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บงัคบัไมไ่ด้ คูส่ญัญาทงัสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสญัญาฉบบันีสว่นทียงั

มีผลใช้บงัคบัอยู ่ยงัคงมีผลสมบูรณ์และใช้บงัคบัได้ตอ่ไป 

 

3. การมอบอาํนาจ 

ลูกค้าตกลงแต่งตงัและมอบอํานาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซือขายหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยให้เป็นตัวแทน และ/หรือ 

นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) หรือเป็นตวัแทน และ/หรือ นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผย

ชอืผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ทงันี เพอืซอื ขาย สบัเปลียน หน่วยลงทนุ รวมทงัมอบอํานาจให้บริษัทเป็นผู้ รับมอบอํานาจเพือดําเนินธุรกรรมทีเกียวกับการซือ ขาย 

สบัเปลียนหน่วยลงทนุแทนลกูค้าตามสญัญานี โดยลกูค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพนัตามคําสงัซือ ขาย สบัเปลียนหน่วยลงทนุของลกูค้าทกุประการ 

โดยลกูค้าอาจมคีําสงัด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร หรือมคีําสงัผ่านโทรศพัท์ โทรสาร คอมพวิเตอร์ เครืองมือสือสารอืนใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ

เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต หรือวิธีการอนืใดตามประเพณีปฏิบตัิในการซอืขายหน่วยลงทนุซงึถือปฏิบตัิอยู่ทวัไป โดยมีการระบุรายละเอียดตามทีบริษัทกําหนด 

เมอืบริษัทได้รับทราบคําสงัโดยชดัเจนปราศจากข้อสงสยัแล้วให้ถือวา่เป็นคําสงัโดยชอบของลกูค้าและลกูค้ายอมรับผลของคําสงัดงักล่าวเสมือนว่าลกูค้า

ได้ออกคําสงันนัด้วยตนเอง ทงันี ให้บริษัทมอํีานาจดําเนินการตา่ง ๆ แทนลกูค้า ดงัตอ่ไปนี 

3.1 ซอื ขาย สบัเปลียน โอน รับโอน รับมอบ สง่มอบ ถือครองหน่วยลงทนุ 

3.2 ซอื ขาย แลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ เพือชาํระคา่ซอืหรือรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุกรณีกองทนุตา่งประเทศและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ทีเกียวข้อง 

3.3 กระทําการแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูสว่นตวัตา่ง ๆ ของลกูค้า 

3.4 แตง่ตงั และถอดถอนตวัแทนชว่ง เพอืกระทําการใด ๆ ภายใต้เงือนไขของสญัญานี 

3.5 ลงนามในเอกสารใบคําสงัซือ ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง รวมถึง ดําเนินการส่งคําสงัซือ 

ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุใด ๆ ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ โดยผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอืนใดทบีริษัทจดัการกําหนด 

3.6 ชําระเงินคา่ซือหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบับริษัทและบริษัทจดัการ 

3.7 ดําเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที

เกียวข้อง เพือเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารทีลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัทหรือตามทีลกูค้าได้แจ้งเปลียนแปลง 

3.8 รับทราบข้อมลูทีเกียวกบัการซอื ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุ ข้อมลูเกียวกบัการถือครองหน่วยลงทนุของลกูค้าและจดัสง่ข้อมลู

ดงักลา่วและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัลกูค้าตอ่ไป 

3.9 ติดตอ่ประสานงาน ลงนามในเอกสารใด ๆ ทีเกียวข้องกบัลกูค้า หรือทําธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวเนือง รวมถึงดําเนินการอืนใดอนัจําเป็นเพือให้

บรรลวุตัถปุระสงค์แหง่สญัญาฉบบันี หรือเพอืให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จสมบรูณ์ 

3.10 กรณีทีลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ ลกูค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจดัการหรือกระทําการใด ๆ กับหน่วยลงทนุ หลกัทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใด ๆ ของ
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ลกูค้าเพือการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลกูค้า และ/หรือ ของบริษัท ทงันี ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทังหมดหรือ

บางส่วนได้ทนัท ีเพือนําเงนิมาชาํระหนีทงัปวงทลีูกค้ายงัค้างชาํระแก่บริษัทโดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือทายาททราบ 

3.11 ลกูค้าและบริษัทตกลงให้ถือสญัญาฉบบันีเป็นหนงัสือมอบอํานาจของลกูค้าให้บริษัทดาํเนินการตา่ง ๆ ตามสญัญาฉบบันีได้โดยไมต้่องทํา

หนงัสือมอบอํานาจอกีฉบบัหนึง 

 

4. การซือ ขายคืน หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ 

4.1 ก่อนดําเนินการส่งคําสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ลกูค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ ลงทนุ หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ

หนงัสือชีชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือ เอกสารตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบัการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอยา่งดีแล้ว 

4.2 ลกูค้าตกลงผูกพนัตามคําสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทกุประการ ไม่ว่าจะเป็นคําสงัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร วาจา โดยทาง

โทรศพัท์ ทางโทรสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือโดยวิธีอืน ๆ ตามประเพณีในการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุซึง

ถือปฏิบตัิอยูท่วัไป 

4.3 ลกูค้ายอมรับและเข้าใจดีวา่ ลกูค้าตกลงจะเก็บรักษารหสัผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ของตนเป็นความลบั ทงัจะต้องใช้

มาตรการเพือความปลอดภยัอย่างเพียงพอเพือให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอืนเข้าใช้และในการใช้รหสัผู้ ใช้ รหสัผ่าน และ/หรือ วิธีการอืนใด

ตามทีบริษัทกําหนดให้มีผลผกูพนัลกูค้าทกุประการ ลกูค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทําดงักล่าวเสมือนหนึงเป็นผู้กระทําด้วยตนเอง ลกูค้าขอให้

คํารับรองและยืนยนัวา่ ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจเกียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการซือขาย และ/หรือ การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีความรู้

ความเข้าใจเกียวกบัความเสียงทีอาจเกิดขึนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอยา่งดีแล้ว ลกูค้าตกลงและเข้าใจเป็นอยา่งดีวา่ การสง่คําสงัหรือการกระทํา

ใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ต้องระบุรายละเอียดตามทีบริษัทกําหนด ลกูค้ามีหน้าทีต้องตรวจสอบการส่งคําสงัหรือการ

กระทําดงักล่าว เนืองจากอาจมีความเสียงและข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น การสญูหายของข้อมลูระหว่างการส่งคําสงั การส่งข้อมลูเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่

สามารถส่งข้อมลูได้ การผิดพลาดและคลาดเคลือนของข้อมลูทีบริษัทได้รับหรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสือสาร หรือระบบ

คอมพวิเตอร์ของลกูค้า หรือของบริษัท รวมทงัเหตขุดัข้องใด ๆ ในการสง่คําสงั หรือรับคําสงัผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซึงทําให้ไม่

สามารถปฏิบตัิตามคําสงัดงักลา่วได้ ทงันี ลกูค้าไมส่ามารถอ้างเหตดุงักลา่วมาเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากบริษัท 

4.4 ในการซอืหรือขายหน่วยลงทนุ ลกูค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททําการซือหรือขายหน่วยลงทนุกบัลกูค้าในฐานะทีเป็นคูส่ญัญากบัลกูค้า

ได้ โดยให้ถือวา่สญัญานีเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเข้าเป็นคูส่ญัญาในรายการดงักลา่ว และบริษัทไมจ่าํเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้า

ทราบเป็นรายครัง เว้นแตภ่ายใต้บทบญัญัติของกฎ ระเบียบทีเกียวข้อง บริษัทจะแจ้งตอ่ลกูค้าก่อนทําการซือขายในแตล่ะครัง 

4.5 ลกูค้ายอมรับและเข้าใจดีวา่หลกัเกณฑ์และเงือนไขในการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุใด ๆ ให้เป็นตามทีกําหนดไว้ในหนังสือชี

ชวนของกองทุนรวมนัน ๆ หากบริษัทหรือลกูค้าไม่สามารถดําเนินการตามเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชวนของกองทนุรวม บริษัท

สามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดงักลา่วได้ทนัที การยกเลิกคําสงัซอื ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุใด ๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเงอืนไขทีกําหนด

ไว้ในหนงัสือชชีวนของกองทนุรวมนนั ๆ การซีอ ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุ บริษัทจะประกาศรายชือกองทนุรวมภายใต้การดําเนินการตาม

สญัญาฉบบันีให้ลกูค้าทราบตามวิธีการทีบริษัทกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือเพมิจาํนวนกองทนุรวม 

4.6 ลกูค้าตกลงชําระค่าซือหน่วยลงทนุ รวมถึง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ภาษีมลูค่าเพิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องตามเงือนไขทีบริษัท

กําหนด กรณีทีลกูค้าไมชํ่าระเงินคา่ซือหน่วยลงทนุ คา่นายหน้า คา่ธรรมเนียมหรือเงนิอืนใดตามจาํนวนหรือภายในเวลาทีบริษัทกําหนด ให้ถือว่าลกูค้าเป็น

หนีบริษัทและลกูค้ายินยอมชาํระดอกเบียในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ตอ่ปี นบัแตว่นัครบกําหนดชําระจนกวา่ลกูค้าจะชําระหนีเสร็จสิน ทงันี อตัราดอกเบีย

อาจเปลียนแปลงได้ตามทีบริษัทจะประกาศเป็นคราว ๆ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ 

4.7 ลกูค้ามีหน้าทีตรวจสอบธุรกรรมการซือ ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุใด ๆ จากใบยืนยนัการซือขายประจําวนั ทีบริษัทส่งให้เมือ

มีการซือขาย หากลกูค้าเห็นว่ารายการดงักล่าวไม่ถกูต้อง ลกูค้าต้องทกัท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนับแต่วนัทํารายการดงักล่าว ถ้าลกูค้าไม่คดัค้าน

ภายในระยะเวลาทีกําหนดบริษัทถือวา่ลกูค้ารับรองรายการดงักลา่วเป็นรายการทีถกูต้องทกุประการ 

4.8 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิทีจะไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตาม หรือยกเลิกคําสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุของ

ลกูค้า หากบริษัทเห็นวา่ 

(1) การดําเนินการตามคําสงันนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบงัคบัทีเกียวข้อง หรือ 

(2) หากลกูค้าผิดสญัญา หรือข้อตกลงใด ๆ ทีมีกบับริษัท หรือมหีนีค้างชําระอนัเกิดจากสญัญาตวัแทนนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์ /

สญัญาซอืขายลว่งหน้ากบับริษัท หรือ 

(3) มีกรณีจาํเป็นอนืใดเพอืป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขึนกบับริษัท หรือ 
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(4) มีเหตอุนัสมควรประการอืน  

ทงันี ลกูค้าตกลงไมเ่รียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายใด ๆ และสละบรรดาสิทธิทงัหลายทีจะยกขึนเป็นข้อต่อสู้ ใด ๆ กับ

บริษัท 

4.9 ในกรณีทีลกูค้าผิดนดัไม่ชําระหนีใด ๆ ทีมีต่อบริษัท ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบงัคบัขายหน่วยลงทนุ หรือทรัพย์สินอืนใดทีอยู่ใน

ความครอบครองของบริษัทเพือนําเงนิทีได้จากการขายมาชําระหนี หรือหกัเงนิคงเหลือในบญัชีซือขายหน่วยลงทนุเพือชาํระหนีทงัทมีีอยูแ่ล้วในปัจจบุนัหรือ

ทีจะมตีอ่ไปในอนาคต 

4.10 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูทงัหมดหรือบางส่วนเกียวกับลกูค้าภายใต้สญัญานี หรือธุรกรรมอืนใดทีเกียวกับการประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย์ซงึบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทกุรูปแบบ รวมทงัตกลงยินยอมให้ข้อมลูทีจําเป็น เพอืการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั 

ของตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานทีกํากบัดแูล หรือหน่วยงานราชการ 

4.11 ลกูค้ารับทราบและยอมรับวา่ ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิบตัิตอ่ลกูค้าในเรืองใดซงึมผีลทําให้ลกูค้าได้รับเงือนไขหรือสิทธิประโยชน์ทีไม่เท่า

เทียมกบัการซือขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ทงันี การปฏิบตัิดงักล่าวเป็นไปเท่าทีกฎหมายอนญุาตให้ทําได้ และจะต้องไม่ขัดหรือ

แย้งและไม่น้อยกว่าหลกัเกณฑ์เกียวกับการจดัตงัและจดัการกองทนุรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสงัที

ออกตามกฎหมายดงักลา่ว และตามกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้อง 

 

5. การบอกเลกิสัญญา 

สญัญาฉบบันีมีผลผูกพนัคู่สัญญาโดยไม่มีกําหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงประสงค์จะเลิกสญัญาฉบับนี จะต้องบอกกล่าว

ให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัทําการ และการบอกเลิกสญัญาฉบบันีจะไม่กระทบต่อสิทธิ

และหน้าทขีองคูส่ญัญา ซึงได้มีขึนก่อนการบอกเลิกสญัญาฉบบันี จะมีผลกรณีทีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงทําปฏิบตัิผิดสญัญาข้อหนึงข้อใด คู่สญัญาอีก

ฝ่ายหนงึมสีิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีได้ทนัที 

 

6. การบอกกล่าวทวงถาม และการเปลียนแปลงเงอืนไขในสญัญา 

6.1 การบอกกลา่ว การแจ้ง หนงัสือ บนัทกึ เอกสาร รวมทงัประกาศภายใต้สญัญานี เมือบริษัทจดัส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ 

ส่งไปตามทีอยู่ของลกูค้าทีได้ให้ไว้หรือทีได้แจ้งเปลียนแปลงไว้ หรือทีเป็นภมิูลําเนาตามกฎหมายของลกูค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ตามทีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์ทีลกูค้าแจ้งไว้กบับริษัท หรือสง่ทางโทรสารหรือโทรศพัท์ ไปยงัหมายเลขโทรสารหรือโทรศพัท์ทีลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัท หรือการปิด

ประกาศไว้ ณ ทีทําการบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการแจ้งด้วยวิธีอืนใดให้แก่ลกูค้าทราบแล้ว โดยไม่คํานึงถึงว่าลกูค้าจะ

ได้รับ หรือรับทราบหรือไม่ หรือมีผู้อืนรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว การแจ้ง การส่ง ประกาศให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว กรณีทีลูกค้า

เปลียนแปลงทีอยู่ ทีอยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขโทรศพัท์ ลกูค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรทนัทีทีมีการเปลียนแปลง หากลกูค้าละเลยไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนโดย

สญัญาฉบบันี ลกูค้าขอแจ้งความจํานงและตกลงวา่ในการสง่ใบยืนยนัรายการซือขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลกูค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมลูอืน

ใดทีเกียวข้องขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอืนใดทีบริษัทกําหนดตาม

หลกัเกณฑ์ หรือประกาศของ ก.ล.ต. 

6.2 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานทีเกียวข้อง หรือบริษัทประสงค์ทีจะ

ประกาศข้อกําหนดหรือเงือนไขอืนใดซงึมผีลกระทบถึงเงือนไขภายใต้สญัญานี บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะทําการเปลียนแปลงแก้ไขเงือนไขใด ๆ ตามสญัญานี

เพอืให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศตามทีบริษัทเห็นสมควร เมอืบริษัทดําเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ลกูค้ารับทราบ หรือประกาศ

ผ่านเว็บไซต์ ลกูค้าตกลงยินยอมผูกพนัทีจะปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัดโดยไมจ่าํเป็นต้องได้รับความยนิยอมจากลกูค้า 

6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูทังหมดบางส่วนเกียวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี หรือธุรกรรมอืนใดทีเกียวกับการประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย์ซงึบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทกุรูปแบบ รวมทงัตกลงยินยอมให้ข้อมลูทีจําเป็น เพอืการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั 

ของตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานกํากบัดแูลอนื หรือหน่วยงานราชการ 
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7. ข้อตกลงและเงอืนไขของการใช้บริการซือ ขายคืน หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล 

7.1 ลกูค้าจะสามารถเริมใช้บริการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ได้ก็ต่อเมือลกูค้าได้กรอกแบบฟอร์มคําขอใช้

บริการ พร้อมทงัลงนาม และแนบเอกสารหลกัฐานตามทีบริษัทกําหนด และบริษัทได้อนมุตัิให้ทา่นสามารถใช้บริการดงักลา่วเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

7.2 ลกูค้าจะสามารถทํารายการซือ ขายคืน หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ได้โดยไม่จํากัดมลูค่า โดยต้องปฏิบตัิตามขันตอนที

บริษัทกําหนด แตท่งันี บริษัทขอสงวนสิทธิในการกําหนดมลูคา่ของหน่วยลงทนุในการใช้บริการตามข้อตกลงนีซึงจะเปลียนแปลงได้ในอนาคตโดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7.3 ลกูค้าตกลงวา่จะไมเ่พิกถอนรายการสงัซอื ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทีบริษัทจะดําเนินการให้ตามคําสงัซอื ขายคืน หรือสบัเปลียน

หน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ๆ ทงัสิน 

7.4 ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่บริษัทอาจสงวนสิทธิไมท่ํารายการตามคําสังซอื ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ในกรณี

ทีบริษัทพิจารณาเห็นว่าการทํารายการดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับ

ผลตอบแทนอย่างเต็มที หรือเพือให้เป็นไปตามเงือนไขทีกําหนดในหนังสือชีชวนและเงือนไขการเปิดบญัชีกองทนุตามทีบริษัทจดัการกําหนด หรือตาม

ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอืน 

7.5 ลกูค้าตกลงและยอมรับวา่การทํารายการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ถือว่าเป็นการทํารายการอย่างถกูต้อง

และสมบรูณ์ และผกูพนัลกูค้าเสมือนว่าลกูค้าได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัท หรือตวัแทนโดยตรง ตามวิธีการทีกําหนดไว้ในโครงการและหนังสือชีชวน

เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุและเงือนไขการเปิดบญัชีกองทนุ 

7.6 ลกูค้าเข้าใจและตกลงทีจะยอมรับความเสียงและความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนจากการใช้บริการส่งคําสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วย

ลงทนุทางโทรสาร / อเีมล ซงึอาจมีความเสียหายเกิดขึนได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชํารุด บกพร่อง ความขัดข้องของอปุกรณ์ใด ๆ หรือความขัดข้อง

ของระบบ การสญูหายของข้อมลูระหว่างการรับส่ง หรือข้อพิพาทในเชิงธุรกิจหรือสิงอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัท หรือบริษัทจดัการ หรือ

ความควบคมุของตวัแทนของบริษัทจดัการ และลกูค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือดําเนินการร้องทกุข์กล่าวโทษใด ๆ จากบริษัท บริษัท

จดัการ หรือตวัแทนของตวัแทนของบริษัทจดัการ 

7.7 บริษัทจะดําเนินการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามคําสงัขายหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล เพือเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม

ชอืบญัชีทรีะบไุว้ในแบบฟอร์มนีเทา่นนั 

7.8 บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะแก้ไขหรือเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขของการใช้บริการนีได้ทกุขณะตามทีบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทงันี 

บริษัทจะแจ้งการแก้ไขหรือเปลียนแปลงดงักล่าวให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท และ

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

7.9 บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะระงบัหรือยกเลิกการให้บริการสงัซอื หรือขาย หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ได้ทกุเมอื ตามทีบริษัท

พิจารณาเห็นสมควร 

7.10 ลกูค้าขอรับรองว่า ในขณะทีส่งคําสงัเพือทํารายการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ให้แก่บริษัทนนั ลกูค้ามี

สติสมัปชญัญะดีครบถ้วนทกุประการ 

7.11 ลกูค้าและบริษัทตกลงว่าให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายทีใช้บงัคบัแก่ข้อตกลงและเงือนไขของการใช้บริการนี และหากมีข้อพิพาทใด ๆ 

เกิดขึนให้อยูใ่นเขตอํานาจของศาลไทย 

 

ลกูค้าได้อา่นและเข้าใจข้อความในสญัญาฉบบันีโดยตลอดแล้ว เพอืเป็นหลกัฐานจงึได้ลงลายมอืชือไว้ท้ายเอกสารฉบบันีตอ่หน้าพยาน 
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1.  การเปิดเผยความเสี�ยง 
 การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี�ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทนุไม่ว่าทั $งหมดหรือบางส่วนได้ ดงันั $น 
ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ลกูค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมลูในเอกสารเปิดเผยข้อมลูความเสี�ยงฉบบันี $อย่างรอบคอบ ซึ�ง
เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี�ยงฉบับนี $แสดงถึงความเสี�ยงที�สําคัญซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมลูความเสี�ยงฉบบันี $มิได้แสดงถึงความเสี�ยงทั $งหมดที�เกี�ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
แต่แสดงถึงปัจจยัหรือความเสี�ยงที�สําคญับางประการที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดงันั $น จึงอาจมี
ปัจจยัหรือความเสี�ยงอื�นที�ไม่อาจทราบได้ ในขณะนี $หรือเป็นความเสี�ยงที�พิจารณาในขณะนี $ว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซึ�งอาจ
กลายเป็นปัจจยัหรือความเสี�ยงที�มีความสําคญัในอนาคตได้ 

เอกสารเปิดเผยข้อมลูความเสี�ยงฉบบันี $มิใช่เอกสารที�ให้คําแนะนําในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบญัชี โดย
ลูกค้าควรปรึกษาที�ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดงันั $น ลูกค้าไม่ควรลงทุนใน
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศอย่าง
ถ่องแท้และตดัสินใจลงทนุโดยเหน็วา่การลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศดงักล่าวนั $นเหมาะสมกบัลกูค้าแล้ว 

1.1  ความเสี�ยงทั�วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี�ยงที�จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั $งหมดหรือบางส่วนได้ ทั $งนี $อาจมี

เหตกุารณ์ที�คาดไม่ถงึ ซึ�งรวมถงึการดําเนินการตา่ง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั $งภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตกุารณ์ที�เป็นเหตสุุดวิสยัอื�น ๆ และเหตกุารณ์ที�ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น สงคราม จลาจล 
ความวุน่วายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ�งเหตกุารณ์ดงักล่าวอาจทําให้เกิดความผนัผวนอย่างรุนแรงต่อ
ตลาดและราคาของหลกัทรัพย์ได้ 

1.2  ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา 
หลกัทรัพย์ต่างประเทศที�ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที�ทําการซื $อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที�อาจมี

สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที�แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั นอกจากนี $ ตลาด
หลกัทรัพย์ที�หลกัทรัพย์ตา่งประเทศมีการซื $อขายหรือจดทะเบียนดงักล่าวอาจใช้ดลุยพินิจระงบัการซื $อขายหลกัทรัพย์เป็นครั $ง
คราว ดงันั $น การเปลี�ยนแปลงหรือความผนัผวนหรือภาวะตกตํ�าหรือการเกิดขึ $นของเหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบตอ่ปริมาณการซื $อขายและราคาของหลกัทรัพย์ได้ 

นอกเหนือจากปัจจัยดงักล่าวข้างต้นซึ�งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื $อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจ
ได้รับผลกระทบจากปัจจยัอื�นซึ�งอาจเป็นปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์เองหรืออาจเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น สงคราม 
วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ�งการเปลี�ยนแปลงของปัจจยัเหล่านี $อาจ
ส่งผลกระทบตอ่ปริมาณการซื $อขายและราคาของหลกัทรัพย์ได้ 

1.3  ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี�ยวข้องกับการสั�งซื $อขาย การส่งมอบและการชําระราคาในตลาด

หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ซึ�งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ในแตล่ะประเทศที�มีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกต่าง
กนั ซึ�งลกูค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยลกูค้าของประเทศดงักล่าว  

โดยที�ระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดงักล่าวอาจมีการพัฒนาที�ด้อยกว่าหรือมี
มาตรฐานที�ตํ�ากว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชื�อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องกับการชําระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที�ต้องชําระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที�ลูกค้าได้คาดหมายไว้ 
นอกจากนี $ เนื�องจากระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือระหว่างตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศไทยกบัตลาดหลกัทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื�อมโยงกนัหรือมีการประสานงานกนัอย่างเป็นระบบ 
จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที�คาดหมายไว้ ซึ�งปัจจยัดงักล่าวข้างต้น
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อาจก่อให้เกิดความเสี�ยงในการลงทนุที�เพิ�มมากขึ $น ซึ�งรวมถึงความเสี�ยงต่อการทจุริต การไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพย์หรือ
ความสบัสนในเงื�อนไขและกระบวนการในชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ ตลอดจนการชําระคืนเงินทนุและปัจจยัอื�น ๆ ที�
อาจส่งผลให้เกิดการขาดทนุ สญูเสียโอกาส เกิดความล่าช้าและเพิ�มคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการและคา่ใช้จ่ายทางกฎหมาย 

1.4  ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที�ใช้บังคับ 
เนื�องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที�มีถิ�นที�อยู่หรือมีสํานักงาน 

ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ�งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที�แตกต่างกัน การลงทนุใน
ประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดงักล่าวอาจถูกจํากัดหรือถูกควบคุมในระดบัที�แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที�ใช้บงัคบัในแตล่ะประเทศนั $น ซึ�งข้อจํากดัหรือการควบคมุดงักล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือจากบุคคลอื�นใดก่อนการลงทนุ ข้อจํากดัการลงทนุของลูกค้าต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนญุาตจาก
หน่วยงานของรัฐเพื�อนําเงินได้จากการลงทนุหรือเงินทุนหรือเงินที�ลูกค้าต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ออกนอกประเทศดงักล่าว หรือการจดัเก็บภาษีที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ของผู้ทนุต่างชาติ นอกจากนี $ กฎหมาย
และระเบียบในประเทศเหล่านั $นอาจมีความไม่ชัดเจนและอาจขึ $นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องในประเทศ
ดงักล่าวซึ�งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั $นในทางที�ไม่เป็นคณุต่อลูกค้า อีกทั $งประเทศต่าง ๆ ดงักล่าวอาจมีการ
ออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั $งคราวซึ�งทําให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื�องของขอบเขตและเนื $อหาของกฎหมายหรือ
ระเบียบที�ออกมาใหม่ ซึ�งปัจจยัเหล่านี $อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุนอกเหนือจากข้อจํากดัและการควบคมุตามที�
ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในฐานะผู้ ถือหลกัทรัพย์ไว้อย่างจํากดัหรือน้อยมากซึ�ง
รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดําเนินคดีและการขอให้มีการบงัคบัคดีตามคําพิพากษา นอกจากนี $ความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ�งอาจทําให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดําเนินการ
ฟ้องร้องในชั $นศาลในประเทศนั $น ๆ อีกทั $งในกรณีที�ลูกค้าได้รับคําพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ�ง แต่ลูกค้าอาจต้อง
ดําเนินการให้มีการบงัคบัตามคําพิพากษาดงักล่าวในประเทศที�ลูกค้าได้ทําการลงทนุก็มิได้มีหลกัประกนัใด ๆ ว่าศาลของ
ประเทศนั $น ๆ จะดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาที�ได้รับ 

1.5  ความเสี�ยงเกี�ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
ทรัพย์สินของลูกค้าที�ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้ รับฝาก

ทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้ มครองและการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที�บัญญัติตามกฎหมาย
ต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื�นที�เกี�ยวข้องที�ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลของต่างประเทศนั $น ซึ�งอาจแตกต่างจากที�
กําหนดไว้ตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติสัญญาซื $อขายล่วงหน้าพ.ศ. 
2546 พระราชบญัญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์อื�นที�เกี�ยวข้องของประเทศไทย ดงันั $นหากเกิด
กรณีที�มีเหตกุารณ์ใดที�ส่งผลกระทบตอ่การคุ้มครองทรัพย์สินของลกูค้า หรือในกรณีที�ลกูค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของ
ลูกค้าที�เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื�น หรือกรณีที�ผู้ ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้ รับฝาก
ทรัพย์สินต่างประเทศนั $นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั $นล้มละลาย  ลูกค้าอาจมีความเสี�ยงในเรื�องขั $นตอน ระยะเวลา 
และต้นทุนในการดําเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จํานวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที�ลูกค้าได้รับหรือ
ฝากไว้ในต่างประเทศนั $น ลูกค้าจึงควรทําความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที�กําหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้
ข้อมลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบักระบวนการในการจดัการและความเสี�ยงในเรื�องดงักล่าวเพิ�มเตมิก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

1.6  ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 
แม้ว่าลูกค้าจะลงทนุในหลักทรัพย์ที�ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แต่ตลาดหลกัทรัพย์ในบางประเทศ

อาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี $สภาพคล่องของหลกัทรัพย์อาจขึ $นอยู่กบัปัจจยัอื�น เช่น ลกัษณะของ
หลกัทรัพย์ รวมทั $งปัจจยัภายใน และ/หรือ ปัจจยัภายนอกของประเทศที�ตลาดหลกัทรัพย์นั $นตั $งอยู่ดงันั $น สภาพคล่องที�มีอยู่
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น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื $อหรือขายหลกัทรัพย์นั $น หรืออาจทําให้การซื $อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที�
ต้องการหรือที�น่าพอใจหรือในจํานวนที�ลกูค้าต้องการเป็นไปได้ยาก 

1.7  ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับอัตราแลกเปลี�ยน 
เนื�องจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศมีการชําระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที�ได้รับจากการ

ลงทนุอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากความเสี�ยงที�เกิดจากอตัราแลกเปลี�ยนโดยลูกค้าอาจมีความเสี�ยงหากมลูค่า
ของเงินตราต่างประเทศดงักล่าวมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเมื�อเทียบกับมูลค่าของเงินบาทซึ�งเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเกิด
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ�งหรืออาจเกิดขึ $นอย่างถาวร นอกจากนี $หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที�
ลกูค้าได้ลงทนุไป ลกูค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าว 

1.8  ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับความน่าเชื�อถือของคู่สัญญา 
ลูกค้าอาจมีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับความน่าเชื�อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�ง ซึ�งรวมถึงผู้ ออกหลักทรัพย์

ตา่งประเทศที�ลกูค้าได้ลงทนุไว้ (ไม่วา่จะเป็นการลงทนุในหรือนอกตลาดหลกัทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี�ยงที�อาจ
สูญเงินที�ลงทนุไม่ว่าทั $งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที�คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งหรือผู้ ออกหลกัทรัพย์ต่างประเทศดงักล่าวตกเป็น
บคุคลล้มละลายหรือมีหนี $สินล้นพ้นตวัหรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที�จะชําระหนี $หรือปฏิบตัิตามหน้าที�ของตน รวมถึงหน้าที�
ในการชําระเงินคืนทนุหรือหน้าที�ในการไถ่ถอนหลกัทรัพย์ที�ลกูค้าได้ลงทนุไว้ 

1.9 ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติตามคําสั� งซื :อหรือขายหลักทรัพย์หรือคําสั� งอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับหลักทรัพย์
ของลูกค้า 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี $ จํากดั (“บริษัท”) ในฐานะตวัแทนนายหน้าในการซื $อ ขาย หรือลงทนุในหลกัทรัพย์อาจไม่
สามารถดําเนินการซื $อหรือขายหรือดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัหลักทรัพย์ตามคําสั�งของลูกค้าได้ในบางกรณี ซึ�งรวมถึง
กรณีที�สภาพตลาดไม่เอื $ออํานวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที�ลูกค้าต้องการได้ หรือการถูกจํากัดโดยกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์หรือหน่วยงานอื�นใดในประเทศดงักล่าว ซึ�งการที�บริษัทไม่สามารถดําเนินการดงักล่าวได้ อาจ
ทําให้ลกูค้าเกิดผลขาดทนุหรือความเสี�ยงอื�นใดจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ได้ 

1.10  ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง 
การตดัสินใจในการลงทนุในหลกัทรัพย์เป็นการตดัสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ดําเนินการในฐานะเป็นที�ปรึกษา

หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทนุแต่อย่างใด โดยก่อนการตดัสินใจลงทนุ ลูกค้าได้ยืนยนัต่อบริษัทว่าลูกค้าได้
ศกึษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถงึข้อมลูทั $งหมดที�เกี�ยวกบัสถานะธุรกิจสถานะทางการเงินและผลประกอบการของผู้ออก
หลักทรัพย์ที�ลูกค้าจะทําการลงทุนตลอดจนปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการลงทนุ เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที�เกี�ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดงันั $น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี�ยงทั $งปวงจากการ
ลงทุนเองและบริษัทไม่มีหน้าที�ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั $งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ใน
ความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสญูเสีย ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ $นจากการลงทนุดงักล่าว 

2.  ข้อจาํกัดในการลงทุน 
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าต้องได้รับการอนญุาตจากเจ้าพนักงาน

ควบคมุการแลกเปลี�ยนเงินตราตามกฎหมายควบคมุการแลกเปลี�ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี)  
3.  เงื�อนไขทั�วไป 
3.1  ลกูค้าตกลงรับภาระคา่ใช้จ่ายทั $งหมดที�เกี�ยวข้องกบัการซื $อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที�เกิดขึ $นและเรียกเก็บจากต่างประเทศ 

เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบหลกัทรัพย์ (Clearing Fees) ค่าอากร (Stamp Duty) ค่าเก็บรักษาหลกัทรัพย์ (Custodian 
Fee) เป็นต้น โดยลกูค้ารับทราบวา่ บริษัทหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ และ/หรือ Custodian จะหกัจากเงินของลูกค้าที�โอนไปเพื�อ
การลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี $ ลูกค้าตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายทั $งหมดที�เกี�ยวขัองในการดําเนินการเพื�อการลงทุนใน
ตา่งประเทศที�เกิดขึ $นในประเทศไทยเช่นกนัตามที�ได้รับแจ้งจากบริษัท ซึ�งบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแยกจากส่วน
ของเงินที�โอนไปลงทนุในตา่งประเทศ 
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3.2  หากลูกค้าจะทําธุรกรรมเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน (Hedge) ด้วยตนเอง ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัท 
ทราบทกุครั $งในทนัที 

3.3  ลูกค้าตกลงยินยอมและมอบอํานาจให้บริษัทดําเนินการเกี�ยวกับการขออนุมัติวงเงินหรือธุรกรรมอื�นใดในการซื $อขาย
หลกัทรัพย์ของลูกค้าต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง ทั $งนี $ให้อยู่ภายใต้การ
พิจารณาของบริษัท 

3.4  การถอนเงินจากบญัชีใด ๆ ของลูกค้าที�เปิดกบับริษัท ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เงื�อนไขและวิธีการที�บริษัทกําหนดภายใต้
ระเบียบที�เกี�ยวข้องรวมถงึประเทศที�ลกูค้าไปลงทนุ 

3.5  บริษัทอาจมอบหมายให้ตวัแทนของบริษัท เป็นผู้ เก็บรักษาหลกัทรัพย์ของลกูค้าในตา่งประเทศได้ 
 
 
 

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี�ยงฉบับนี :โดยละเอียดถี� ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า 
ลูกค้าสามารถและพร้อมที�จะรับเอาความเสี�ยงที�ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั :งปวง 
 
 

ลงลายมือชื�อ  _________________________________________________ ลูกค้า 

 ( _________________________________________________ ) 
 
ลงลายมือชื�อ __________________________________________________ พยาน / เจ้าหน้าที�การตลาด 

 ( _________________________________________________ ) 
 
 

ลงลายมือชื�อ __________________________________________________ บริษัท 

       (เพื�อและในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี : จาํกดั) 
 
ลงลายมือชื�อ __________________________________________________ พยาน 

 ( _________________________________________________ ) 
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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 

 

("���������/3�0�/���ก&�) _____________________________________________________ 

��V3��� 
Nationality(ies) ____________________________ 
����������ก
��������������� /Please specify all nationalities that 
you hold. 


���1� 3�3�!�(��0 (������
"�*��)  
Thai Citizen ID Card No.       

�������!������ !�(��0 (!	�� "�����3���)  
Passport No. (Non-Thai only) 
 ��#���0 1 

Part 1 
�$�� (���-ก"�� 
Status of Customer 

21��!���ก���!"��0�������3�����0���"����ก�
�$�� (������ 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

 

(,�ก�������-�� ./�0 /�12�/�12�,�3�4 5
�4-�� ����6�7���8896:��ก� ��:ก;,:�< FATCA   ����ก��ก5��A��B: 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) 

 
����	
� ���� ��ก�������������
�
����ก�� �� !��"#
�$�%
%&��
ก'���(
����ก� 
����	
� ���� ��ก�����)'*��#���������
�+
����%��#��$ ��#��,-����.�/�
���������
�
����ก�� 
����	
� ��� ��ก�����ก���'���(
����ก� (���
�������)-����+
�'���(
����ก�) ��#%��2��2� '�#/!�����������
�
����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. 

 
 

❷ 

����	
� ���� ��ก'S���ก���	�!"/��+ ����
���#'�T��	�+
�'���(
����ก�2� 

ก��	���#"S�	�!U& �)*�-��)-
%&�*�!�
%���*&ก	 
�	��ก5���%�'���(
����ก�� �ก����� 2��!����	����ก���!+
�
����"#���
�%V�� !���
2�� 3 !���)-����ก�
ก��#����%��
��-
����W
�4��). 
/!�	
� �2����� ��ก��	����ก���!+
�����2� *&ก'�# %ก���ก ���
*
�*
�
%����������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. 

 

 
 

����
�"*&ก��"��3�!������U& �)*�-��)-
%&��'���(
����ก���ก����2�	���ก3 4̀ �Substantial Physical Presence Test� ���� ��a�b""V��� ����
%&��'���(
����ก�
%���� 
% 183 !�� ����	 � ��# 
��ก	 
�ก����%�#�
)%����-��	�� ����$,กe�+ 
�&���!f�2g	4+
� ���!%���"���กf�h�e)
�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. 

 

1.1 "��$�!��0���#���
�$�� "#�!15�
&""��!��ก�� / U.S. Person Status cheek 

    1   ����!15���!����!��ก�� �3�����*�   Are you a U.S. Citizen? *��3�/No ���� 

     
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

����!15�,-�$��
���1� �����#,-��$�0���0��-�$�#������$-ก������กa���������b�!��ก� ก���ก����) �3� ����*�  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

*�3�/No � 

 
For Individual Customer ����������	
������	���������ก�	/�����	���������ก�	             

Form for Declaration of Status as U.S.  or 

Non-U.S. Person 
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*�3�/No  

3 

1.2 "��$�!��0!�� / Additional Questions  
(����+ ��/S�*���'�!��).��ก�����'��	�!������/�
����ก��	��+ 
 1 n 3 ��#2� ก�
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�,�3�4 ����ก��ก���	��
� W-8BEN R�2�:��S4 
(If you check .yes0 in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
(1) 
V�6�����������
V�,���8�W�<(,��4
��6�����4
V�,���8����4������5
�4-��W:�/�8��6:��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) 
V�6��,��4
�������4ก��6
�<
������6:��ก�� - Certificate of Loss of Nationality of the United States ก�^�������0/�0  /�12� ❹ 12�4
��4��S  

A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer .yes0  in question ❹ below 

 
❺ 
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Part 2 

ก��%��%����#ก�����)-%�����'*��# 
Confirmation and Change of Status 

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	�/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"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
�� �ก�U& ��� h�%� 30 !�� ����"�ก�)��	Vก��34���)-%�����
���S�� + 
�&�+
������)-�#�V����W
�4��).2��*&ก	 
� ��#�ก�3)
�)-U& ����)ก��� 
�+
�
ก'��/+ 
�&�//S�%��%
����-��	�� ����	ก���)-"#�S�����ก��� �� !�'�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��!�� �ก�3)�)-����2��2� �S�����ก��	��+ 
 3 + ��	 � ���
�)ก���S�'��+ 
�&�
��������f" 2��*&ก	 
� ���
2��/��* !�'��&�34 �ก)-%!ก��'*��#+
����� U& ����)'��q�� �V�%
����"�	���)%�rs�%��)%!�)-"#%V	�/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"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. 
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Part 3 

ก����������!1U�!,�(��-��� ก����ก
�V3� 
Authorization for information disclosure and account withholding 
 ����	ก��� /!��%��%
� �)-2��
�"%ก���ก���ก*
��ก�U& ����ก���S�����ก�����	�
2��). 

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 
1. ��v��U%+ 
�&�	��� w +
������ �ก����e���ก�V��+
�U& ��� (�ก���x���	�	�� FATCA ���
ก5���%�w) ���!%���"���กf�h�e)
�ก� ��#���!%������ก���w ��.����#��$ ��#/���
 

	�����#��$ g,-��!�*,� ���!%���"���กf�h�e)
�ก�+
�'���(
����ก� (Internal Revenue Service: IRS) + 
�&����ก���!�!�*,� ��-
�&ก/ � �)-
%&� ��+��#"S�	�!U& �')%h�e) ���%��+��T�) 
'*��#	�����ก�ก3 4̀���-
� FATCA (/�
 ����U& �x���	�	�� ���
U& 2��� /!����!���
) "S��!��������
�&�/��/�����
���T�) ก��"��%�����+ �-

ก"�ก��T�) ��%ก���/��-
�2�!�����T�) 
"S��!����� ��#�h���#�&�/��+
�U��	h�3 4̀���ก������ ��#/���
 ����%4'��
�-� w �)-�)
%&�ก��U& ��� ��#/���
��v���T�)U���U& ��� 	�
�"�"S��!���%2�  ��#+ 
�&�
�-� w �)-�ก)-%!ก��
/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"�)-
�"*&ก� 
�+
��%���e���ก�V��+
�U& ��� ���!%������h�e)
�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 

  
   4     \����!ก��������b�!��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? 
 

 �  � 

6 
*�3�/No  

*�3�/No  7 

*�3�/No  8 

�������0��-���m����1n��&
�� ������0��-�!��0�ก��������������b�!��ก� ������

�V3���0!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? 
 
��������!�(2��m����������b�!��ก� !��0�ก����������������
&""���0���0!ก�0�#(���ก�

�V3���0!1U�*#�ก�
/,��� /�������-�ก�
,-���

����*� 

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�������ก��2��!���!15�1� ���2�����2������ก
�V3���0!1U�*#�ก�
/,���/ �������-�ก�
,-���
 *1���
�V3� ������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.? 
 �����ก���
�������������������ก���������3�0��ก�
&""���0���0��-�������b�!��ก� !��0�ก����o ��0!ก�0�#(���ก�

�V3���0!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? 
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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& ������
��v�U���U& ��� �!�*,�����2� �)-����2� ���"�ก��T�)���ก���!�"S��!��)-กS������%���!%���"���กf�h�e)
�ก����#��$ ��#/���
	�����#��$ g,-�
�!�*,� IRS h�%	 ���/��+
�ก5���% ��#/���
 ก5�ก3 4̀	���w �!�*,�+ 
	ก��� w �#�!���U& ���ก�����!%���"���กf�h�e)
�ก����ก���! 
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.  ��ก����2��� + 
�&��)-"S�����	�
ก����"��3�'*��#/!�������V//�
����ก�� (U.S. person) ���
+ 
�&��)-"S�����	 
���%���� �ก�U& ��� ���
2��� /S�%��%
�� U& ����S�����ก��
�-���!�*,�
ก����v��U%+ 
�&���#ก����ก 3 �)-"��% 	���)-�#�V�����'�
{����).   U& ����)'��q�� �V�%����"�	���)%�rs�%��)%!�)-"#%V	�/!��'�����q4���ก������/���qV�ก�"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. 
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Part 4 

ก����&V�����
&""���0���3�1� 2�3���� (���ก����!�ก������ 
CustomerPs authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 ���-
/!��'#�!ก+
����� (�&ก/ �/U& +
� ���ก��) ��#����ก����h��#/!��g.S�g 
�+
������ก���S�'���
ก'��/+ 
�&�//S�%��%
�� ก�����e����#'*����ก������	���w �)-�����" �+
�U��	h�3 4̀�)-

U& �������	�!���+�%(���
����U& "��"S�����%) ������%w 2�  �!���.�ก�3)�)-������v���T�)ก�����e��/'*����ก�������w U���U& ���  ��%����'�
{����). �������������#%��%
�� �V//����	�
2��).
��.����(
��2� �ก� 1.���e��"��ก��/ก
��V�/'*����ก�������w �)-�����S�qV�ก������ก������U��� ���
��v���T�)����r�ก ���
 ��T�)g�.
+�%���ก����%4 ���
� ���ก�����ก������
�-����.���%	��
���
U���U& ��� 2. U& '���'�V�ก��+�%| ��%
�-� ��#U& �ก)-%!+ 
�ก�����e��"��ก�� /ก
��V�/'*����ก���������ก���!+ ��	 �,  ��# 3. '����ก+
�ก�V��qV�ก�"���ก������+
�U& ���,  4.	�!��� ���
U& �)-
�ก)-%!+ 
� ���
���e����/��
 +
��V//����ก���!+ ��	 ���.����) ��.���b""V�����#
��/	    �)'��q�� �
ก'��+ 
�&� /S�%��%����#/S�%��%
�� w �ก)-%!ก��ก���'��	���#ก����v��U%+ 
�&� 
���
��ก 3 �)-"��% 	���
ก'��{����).��#�
ก'��/+ 
�&��)-
 ��*,� (g,-�	�
2��)."#�!���)%ก!�� ��
ก'����#+ 
�&��) 	��ก5���%�)-�ก)-%!+ 
���.����#	�����#��$ (�!�*,�ก5���% FATCA ��#
ก5���%�}
�ก����#��������ก��W
ก������#ก��'���'�V����ก�������ก�ก��ก�
ก��� �%) �'��
���)-�!�� ����2� �
��
ก'����#+ 
�&���.� ��#2� � /S�%��%��//S�%��%
�ก���V//����ก���!
+ ��	 ��Vก��%   ��#� �V//����ก���!+ ��	 ���#���!%������ก����.����#	�����#��$��#�V//��)-�ก)-%!+ 
��Vก��%'����*�S�'�� / � �
ก'����#+ 
�&��w+
������#�!���ก��2�  2��!��"#
%&�
��&�'S�������
�
ก'��{���"��� กf� �)U�U&ก���ก�������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.  

 
 

 
+ ���" ����������#	ก���5���	�	��+ 
กS���� + 
	ก�� ��#���-
�2+	���w ��
ก'��{����).g,-��!�*,�	ก��%��%
�� �)ก����v��U%+ 
�&� ก����ก��T�) ��#ก��%V	�/!��'�����q4
���ก������/���qV�ก�"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. 

 
�����3�0�,-�(�!1U�
�V3� qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq. #����0 
Signature of Applicant  (....................................................) Date 
  

 
�����3�0�!���������0,-���
!�ก��� qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq #����0 
Signature of Officer  (....................................................) Date 
who receives the document  



18/01/2018                                                                                                 สาํหรบัธนาคาร-สาํนักงานใหญ่  �/� 

 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       กรุงไทย (KTB)       ทหารไทย (TMB)          ไทยพาณิชย ์(SCB)         ยูโอบี (UOB) 
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         ธนชาต (TBANK)             แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�น ๆ (OTHER)……………………………………………. 
 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีP เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีP  จาํกดั (ต่อไปนีP เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีP ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัPงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีP  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัPนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัPงนีP  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิaในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัPนเท่านัPน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัPนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีP  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีP  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัPนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีP ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีP และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �e วนั 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                         ลงชื�อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                              (………………………………………………………………………………………………….)  

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
              
    
 
 

   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………… 
          ผูร้บัมอบอาํนาจ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตีP  จาํกดั            ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
             

     
           

               บญัชีเลขที� ชื�อบญัชี..……………………………………………………………………………………….……….…………… 



     

18/01/2018                                                สาํหรบัธนาคาร-สาขาเจา้ของบญัชี   g/� 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       กรุงไทย (KTB)       ทหารไทย (TMB)          ไทยพาณิชย ์(SCB)         ยูโอบี (UOB) 
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         ธนชาต (TBANK)             แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�น ๆ (OTHER)……………………………………………. 
 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีP เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีP  จาํกดั (ต่อไปนีP เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีP ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัPงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีP  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัPนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัPงนีP  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิaในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัPนเท่านัPน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัPนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีP  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีP  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัPนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีP ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีP และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �e วนั 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                         ลงชื�อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                              (………………………………………………………………………………………………….)  

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
              
    
 
 

   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………… 
          ผูร้บัมอบอาํนาจ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตีP  จาํกดั            ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
             

     
           

               บญัชีเลขที� ชื�อบญัชี..……………………………………………………………………………………….……….…………… 



   

18/01/2018                                                                                                     สาํหรบั บริษัทหลกัทรพัย ์           �/� 

หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  
                                        วนัที� ………………………….……………….……………………..… 

 

 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 

     กรุงเทพ (BBL)              กสิกรไทย (KBANK)       กรุงไทย (KTB)       ทหารไทย (TMB)          ไทยพาณิชย ์(SCB)         ยูโอบี (UOB) 
     กรุงศรีอยุธยา (BAY)         ธนชาต (TBANK)             แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(LH)         อื�น ๆ (OTHER)……………………………………………. 
 

สาขา………………………………………………………………………………   
 

 

 ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท        ออมทรพัย ์      กระแสรายวนั 

                                             
 

 

เลขที�….………………….………… ตรอก/ซอย…………..….……..………….……………… ถนน……………………………………..…………… ตําบล/แขวง……………..….……….……………..………… 

อาํเภอ/เขต………….……………………………… จงัหวดั…………………………....……………… รหสัไปรษณีย…์……………………………  โทรศพัท…์……………………………….......….....…………………  

ต่อไปนีP เรียกวา่ “ผูใ้หค้วามยินยอม” มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของ บริษัทหลกัทรพัยท์รีนีตีP  จาํกดั (ต่อไปนีP เรียกวา่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอื�นใดซึ�งบริษัทจะเปลี�ยนแปลงหรือกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
เพื�อชาํระหนีP ใดๆ และ/หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัหรือเป็นการวางเงิน  รวมถึงบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ตามจาํนวนเงินที�ปรากฎในใบแจง้ใหห้กับญัชี
เงินฝาก หรือระบบสื�อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร ์หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาํสั �งที�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทน
ของบริษัท และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคล ที�ไดร้บัแต่งตัPงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท 
   

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพื�อชาํระหนีP  และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎในภายหลงั
วา่จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั �งตามที�ธนาคารไดร้บันัPนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ตามจาํนวนที�ปรากฏใน
คาํสั �งเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงที�จะดําเนินการเรียกรอ้งเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัPงนีP  ขา้พเจา้ขอสละสิทธิaในการเรียกรอ้ง หรือ
ฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใช ้และ/หรือ คืนเงินที�ธนาคารไดห้กัและโอนเขา้บญัชีเงินฝากของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชี
ของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อมีเงินในบญัชีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัPนเท่านัPน และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร
แจง้การหกับัญชีแต่อย่างใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการหกับญัชีดังกล่าวนัPนไดจ้ากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร 
และ/หรือ จากใบชาํระราคา และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที�เอกสารหลักฐานเลขที�บัญชีเงินฝากที�ระบุในหนังสือนีP  ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ      
ขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันีP  คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปสาํหรบัเลขที�บญัชีเงินฝากที�ไดมี้การเปลี�ยนแปลงนัPนดว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ตามหนังสือนีP ใหมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนังสือนีP และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร
และบริษัททราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �e วนั 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 

                                         ลงชื�อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วามยินยอม (ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร)  
                                              (………………………………………………………………………………………………….)  

 
          ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยินยอมดงักล่าวขา้งตน้เป็นลูกคา้ของ    สาํหรบัเจา้หนา้ที�ธนาคาร           

  บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี"  จาํกดั                         ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
              
    
 
 

   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   ลงชื�อ……………………………………………………………………………………………… 
          ผูร้บัมอบอาํนาจ บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตีP  จาํกดั            ผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
             

     
           

               บญัชีเลขที� ชื�อบญัชี..……………………………………………………………………………………….……….…………… 


