
แบบฟอร์มเปิดบัญชี - กองทุนส่วนบุคคล



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

เอกสารและขั้นตอนการเปดบัญชีกองทุนสวนบุคคล 

เอกสารสำหรับเปดบัญชี มี 2 ชุด 

ชุดที่ 1 

1. แบบคำขอเปดบัญชีกองทุนสวนบคุคล
a. คำขอเปดบัญชีกองทุนสวนบุคคล
b. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
c. แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน

2. สัญญาการจดัการกองทุนสวนบุคคล
a. สัญญา
b. เอกสารแนบทายสญัญาการจัดการกองทุนสวนบุคคล
c. หนังสือมอบอำนาจ
d. เอกสารเปดเผยขอมลูความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ

ชุดที่ 2 

1. สัญญาการจดัการกองทุนสวนบุคคล
a. สัญญา
b. เอกสารแนบทายสญัญาการจัดการกองทุนสวนบุคคล
c. หนังสือมอบอำนาจ
d. เอกสารเปดเผยขอมลูความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ

การเซ็นเอกสาร 

ชุดที่ 1 

1. แบบคำขอเปดบัญชีกองทุนสวนบคุคล
a. คำขอเปดบัญชีกองทุนสวนบุคคล
b. แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน

2. สัญญาการจดัการกองทุนสวนบุคคล
a. สัญญา
b. เอกสารแนบทายสญัญาการจัดการกองทุนสวนบุคคล
c. หนังสือมอบอำนาจ
d. เอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ

ชุดที่ 2 

1. สัญญาการจดัการกองทุนสวนบุคคล
a. สัญญา
b. เอกสารแนบทายสญัญาการจัดการกองทุนสวนบุคคล
c. หนังสือมอบอำนาจ

เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 13) 

d. เอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ     

เอกสารประกอบการขอเปดบัญช ีพรอมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ 

1. สำเนาบตัรประชาชน 1 ฉบับ 
2. สำเนาหนาบญัชีธนาคาร 1 ฉบับ 
3.  สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ (กรณีที่อยูในบัตรประชาชนไมใชที่อยูเดียวกับทะเบียนบาน) 

(มีตอดานหลัง)  

เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 14)  
เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 15) 
เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 18) 

เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 13) 
เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 14)  
เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 15) 
เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 18) 

เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 3) 

เซ็น 1 จุด  (หนาที่ 7) 



การนำเงินเขาบัญชี  สามารถทำได 2 วิธ ี

1. กรณีเช็คสั่งจายกองทุนสวนบุคคล  “บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

2. กรณีโอนเงิน สามารถโอนเขาบญัชธีนาคารดังตอไปนี้ 

ชื่อบัญช ี “บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” 

ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี เลขที่บัญช ี

ธ.ยูโอบี

ธ.กสิกรไทย  

ธ.กสิกรไทย 

ธ.กรุงไทย  

ธ.กรุงเทพ

ธ.กรุงเทพ

ธ.ไทยพาณิชย

ธ.ไทยพาณิชย  

ธ.ไทยพาณิชย

ธ.ทหารไทยธนชาต

ธ.ทหารไทยธนชาต  

ธ.กรุงศรีอยุธยา  

ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

สํานักงานใหญ  

ถ.สาทร  

ถ.สาทร  

สํานักงานใหญ  

สํานักงานใหญ

สํานักงานใหญ 

ถ.วิทยุ

ถ.วิทยุ

ถ.วิทยุ  

อาคารวรวัฒน สีลม

อาคารสยามกิตติ์  

บางรัก  

สํานักงานใหญ

ออมทรัพย  

ออมทรัพย 

กระแสรายวัน  

กระแสรายวัน 

ออมทรัพย  

กระแสรายวัน

ออมทรัพย  

ออมทรัพย

กระแสรายวัน  

ออมทรัพย  

กระแสรายวัน

ออมทรัพย

กระแสรายวัน

747-1-09675-3 

038-2-57209-2 

038-1-11674-3 

000-6-20045-1 

101-4-49688-7 

101-3-22198-9 

049-2-69205-7 

049-4-39594-4

049-3-10044-3 

118-2-29771-1 

856-1-00281-0 

007-1-57994-1

800-0-13365-5





Account No...........................................
ชื่อบริษัทผูใหบริการ : บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _      

1. ขอมูลการเปดบัญชีบุคคลธรรมดา
ประเภทหลักฐาน *  บัตรประชาชน เลขที่  ……………………………………………………………… 

วันหมดอายุ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _             บัตรตลอดชีพ 
บัตรคนตางดาว    เลขที่  ……………………………………………………………… 

วันหมดอายุ (ค.ศ.)   _ _/_ _/_ _ _ _      
หนังสือเดินทาง    เลขที่  ……………………………………………………………… 

วันหมดอายุ (ค.ศ.)  _ _/_ _/_ _ _ _      
ประเทศที่ออก  …………...............……………

คำนำหนา * นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ………………..................………….…..…
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) * …………………………………………...................................…………………………………………………………….…

(English)   * …………………………………………………….....………………………………….......……………………………………...
วันเดือนปเกิด (พ.ศ.) *  _ _/_ _/_ _ _ _      
ประเทศเจาของสัญชาติ * ………………..........................……………………………………
สถานภาพ * โสด  สมรส ขอมูลคูสมรส 

        ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาไทย)    …………………………………………............……….…
     (English)      ……………………………….............……………………

ขอมูลติดตอ 
โทรศัพทมือถือ * ……………………………………........... โทรศัพทบาน  …...........……………...................……......................…
อีเมล ……………………………………..........……………….

ที่อยูตามประเภทหลักฐาน / ตามบัตรประชาชน * 
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....

ที่อยูปจจุบัน *
ตามประเภทหลักฐาน  อื่นๆ (โปรดระบุขอมูลดานลางนี้)

เลขท่ี…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....

Head office
Branch........................
Marketing ID..............
Customer ID..............
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อาชีพ *
เกษตรกร  นักลงทุน แมบาน / พอบาน 
นักเรียน / นักศึกษา พระภิกษุ / นักบวช      เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุมอาชีพดังตอไปนี้ โปรดระบุที่อยูสถานที่ทำงานและตำแหนงงาน

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท  กิจการครอบครัว 
แพทย / พยาบาล  ครู / อาจารย  นักการเมือง 
ขาราชการ เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว  อาชีพอิสระ 
อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................

ประเภทธุรกิจ

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
คาของเกา / วัตถุโบราณ 
คาสิโน / การพนัน 
โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและตางประเทศ 
การเงิน / ธนาคาร 
โรงแรม / ภัตตาคาร 
คาอัญมณี / ทอง 
ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร 

อาวุธยุทธภัณฑ  
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
ประกันภัย / ประกันชีวิต

อสังหาริมทรัพย

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา  
สหกรณ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจา

ธุรกิจรับคนเขามาทำงานจากตางประเทศหรือสงคนไปทำงานตางประเทศ

อื่นๆ (โปรดระบุ)   ……………………………………………………......................……
ที่อยูสถานที่ทำงาน  
ชื่อสถานที่ทำงาน  ………………………………………………….................……………………………………………………………………..................................……
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
ตำแหนงงาน ……………..................................................................... โทรศัพทที่ทำงาน .............................................. ตอ................................
ประเทศของแหลงที่มาของรายได/เงินทุน

      ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) …........................……………………………………
แหลงที่มาของรายได *

เงินเดือน มรดก 
เงินออม การลงทุน 
เงินเกษียณ ประกอบธุรกิจ 
อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………................…………

รายไดตอเดือน (บาท) *
0 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 
50,001 - 100,000 100,001 - 500,000  500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000 4,000,001 - 10,000,000  > 10,000,000  
มูลคาทรัพยสิน (โปรดระบุ) ……………………………………………… บาท 
(ทรัพยสิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา และสินทรัพยสุทธิ  
ไมรวมอสังหาริมทรัพยที่เปนที่อยูอาศัย)
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ทานเปนผูมีสถานภาพทางการเมืองหรือเปนสมาชิกในครอบครัวหรือเปนผูใกลชิดกับบุคคลผูมีสถานภาพทางการเมือง

      ใช  ตำแหนงงาน ………………………………… ไมใช 
ที่อยูในการจัดสงเอกสาร *
      ตามประเภทหลักฐาน   ตามที่อยูปจจุบัน 

ตามที่อยูสถานที่ทำงาน   อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
วิธีการรับเอกสาร * (กรุณาเลือกวิธีการรับเอกสารอยางใด อยางหนึ่ง)

(บริษัทจะจัดสงเอกสารตามชองทางที่ทานเลือกหรือเปนไปตามที่วิธีการนำสงที่สามารถดำเนินการได)
ตามอีเมล (หากทานเลือกชองทางอีเมล บริษัทจะจัดสงเอกสารในชองทางอีเมลเปนชองทางหลัก) 
ไปรษณีย 

วัตถุประสงคการลงทุน *
     เพื่อการลงทุน  เพื่อการเกษียณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี

อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………...........................................……

บญัชธีนาคารสําหรบัการรบัเงิน คาซือ้และคาขายหลกัทรพัย 

ลำดับ บัญชีหลัก  ธนาคาร  สาขา  เลขบัญชี  ชื่อบัญชี
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 

บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินปนผล และดอกเบี้ยจากนายทะเบียน *

     ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย  บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ บัญชีหลัก  ธนาคาร    สาขา  เลขบัญชี  ชื่อบัญชี
  1
  2
  3
  4

   5  
หมายเหตุ :  บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพย: การรับเงินคาขายหลักทรัพย ดอกเบ้ียและเงินปนผลผูถือหนวยและเจาของบัญชีตองเปนบุคคลเดียวกัน

 ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
     (….…………………………………………) (….…………………………………………)
               ผูขอเปดบัญชี             ผูแนะนำการลงทุน
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดา

คําถามขอ  1 – 10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

1. ปจจุบันทานอายุ

ก. ตั้งแต 60 ปขึ้นไป ข. 45 – 59 ป  ค. 35 – 44 ป  ง. นอยกวา 35 ป

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด

ก. มากกวารอยละ  75 ของรายไดทั้งหมด  ข. ระหวางรอยละ  50 ถึงรอยละ  75 ของรายไดทั้งหมด

ค. ระหวางรอยละ  25 ถึงรอยละ  50 ของรายไดทั้งหมด ง. นอยกวารอยละ  25 ของรายไดทั้งหมด

3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร

ก. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน ข. มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน

ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน ง. มีความม่ันใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว

4. ทานเคยมีประสบการณหรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา  1 ขอ)
ก. เงินฝากธนาคาร  ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

ค. หุนกูหรือกองรวมตราสารหนี้  ง. หุนสามัญหรือกองทุนรวมหุนหรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้

ก. ไมเกิน 1 ป ข. 1 ถึง  3 ป

ค. 3 ถึง  5 ป ง. มากกวา 5 ป

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทาน คือ
ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได

ข. เนนโอกาสไดรับผลตอนแทนที่สม่ำเสมอแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง

ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงจะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น

ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด

ก. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5%  โดยไมขาดทุนเลย

ข. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสที่ไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1% 

ค. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอนแทนสูงสุด 15%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%     

ง. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15% 

8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมากแตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน  
ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง  

ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง

9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมไดเมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด

ก. 5% หรือ นอยกวา 
ค. มากกวา  10% - 20% 

ข. มากกวา 5%  - 10% 

10. หากปที่แลวทานลงทุนไป  100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ  85,000 ทานจะทำอยางไร

ก. ตกใจและตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง  
ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินท่ีเสี่ยงนอย

ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา

ง. ยังมั่นใจเพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน

-10

-20

20%

10%

30%

-15%

15%

7%

-5%-1%

2.5%
กำไร  : Profit

ขาดทุน  : Loss

25%
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ง. มากกวา  20% ขึ้นไป

ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนทอีาจจะไดรับสูงขึน้ 



แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดา

คําถามขอ  11 - 12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคําแนะนํา (ไมนํามาคิดคะแนน) 

ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธและหุนกู้ที่มีอนุพันธแฝงโดยตรงเทานั้น

11. หากการลงทุนในอนุพันธและหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุน

ลมเหลว ทานอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด

ก. ไมได ข. ได
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ

12. นอกเหนอืจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด

ก. ไมได ข. ได

สำหรับเจาหนาที่

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน

สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอ ใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน

นอยกวา 15    1    เสี่ยงต่ำ
15-21   2    เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

22-29   3    เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

30-36   4    เสี่ยงสูง
37 ขึ้นไป      5    เสี่ยงสูงมาก

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

เสี่ยงต่ำ >60% <20% <10%  <5%
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ <20%                <70% <20%  <10%
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง <10% <60%   <30%  <10%
เสี่ยงสูง <10%  <40%   <40% <20%
เสี่ยงสูงมาก <5%  <30%   >60%  <30%
* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

คะแนนรวมที่ได 
ลงชื่อผูประเมิน      (.......................................................................)           วันที่  (.................................)
ลงชื่อผูตรวจสอบ    (.......................................................................) วันที่  (.................................) 
ผูแนะนำกองทุน (IFA) 
ผูแนะนำการลงทุน (IBA) 

เลขที่ใบอนุญาต (กลต.) 
เลขทีใบอนุญาตสมาคม (ASCO) 

ประเภทผูลงทุน

สัดสวนการลงทุน 
เงินฝากและ

ตราสารหนี้ระยะสั้น
ตราสารหนี้ภาครัฐ

ที่มีอายุมากกวา 1 ป
ตราสารหนี้
ภาคเอกชน

การลงทุน
ทางเลือก*ตราสารทุน

-5- 



เลขทีบ่ัญชี/Account No.

สัญชาติ
Nationality(ies)
โปรดระบทุกุสญัชาติที่ทา่นถือ /Please specify all nationalities that you hold.

หนังสือเดนิทางเลขที่ 

Passport No.
ส่วนที ่1
Part 1

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person

ส าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer

 ผูข้อเปิดบัญชี (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกุล)
 Applicant Name (Title/Name/Surname)

 บัตรประชาชนเลขที่

 ID Card No.
สถานะของลูกค้า
Status of Customer

 ทา่นมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือด าเนินการเก่ียวกับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No
      แต่เพยีงที่อยู่เดียว ซึง่เป็นที่อยู่ส าหรับรับไปรษณียแ์ทนหรือที่อยู่ส าหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่

           Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

      ทา่นเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?  ใช่/Yes   ไม่ใช่/No

 ทา่นเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่หรือไม่  ใช่/Yes   ไม่ใช่/No
           Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

ค าถามเพิม่เติม / Additional Questions

ทา่นอาจถกูพิจารณาวา่เป็นผูมี้ถ่ินที่อยูใ่นสหรฐัอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ ์"Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมริกาอยา่งนอ้ย 183 วนั เป็นตน้ และหากตอ้งการรายละเอียด

เพ่ิมเตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี ้

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, 

please refer to the information on the IRS’ website: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

 ทา่นมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  ใช่/Yes   ไม่ใช่/No
           Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

(หากท่านตอบวา่ "ใช"่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้สง่เอกสารประกอบ)

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
 ทา่นเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบรูณ ์  ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

      ตามกฎหมายแล้ว
           Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

 ทา่นมีค าส่ังท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอัตโนมัติจากบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป1                 ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
 ไปยังบญัชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่       

           Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group1 to an account maintained in the U.S.?

1 เพือ่วัตถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี ้“กลุ่มธุรกิจการเงนิของ บล.ฟิลลิป” ใหห้มายความรวมถงึ บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

1 For this purpose, “Phillip Sec. Financial Group” shall include Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited and all related Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited Subsidiaries.

 ทา่นมีการมอบอ านาจหรือใหอ้ านาจการลงลายมือช่ือแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เก่ียวข้อง                        ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
      กับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่

           Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group granted to person with U.S. address?

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของทา่น
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person
(หากท่านตอบวา่ "ใช"่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-9)

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นเป็นพลเมืองอเมริกนั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมริกา

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้คอืเป็นพลเมืองอเมริกนั

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดนิแดนที่เป็นของสหรฐัอเมริกา) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอยา่งสมบรูณต์ามกฎหมาย

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.

โปรดตอบ "ใช"่ หากส านกังานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาตขิองสหรฐัอเมริกาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูมี้ถ่ินที่อยูถ่าวรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกาใหแ้ก่ทา่น ไม่วา่บตัรดงักลา่วของทา่นจะหมดอายแุลว้หรือไม่ ณ 

วนัที่ทา่นกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรม์นี ้

ควรตอบ "ไม่ใช"่ หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถ้กูสละ ยกเลกิ หรือถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที่ ทา่นกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรม์นี ้

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.

1

2

1

3

2

3

4
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ส่วนที ่2
Part 2

ส่วนที ่3
Part 3

ส่วนที ่4
Part 4

การอนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามใช้ประโยชนแ์ละข้อตกลงในเอกสารนี้

Customer’s authorization for the third parties to use this form, information disclosure, consent and agreement in this form

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆในเอกสารฉบบันี ้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมี้การเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัชี และการยตุคิวามสมัพนัธท์างการเงิน /ทางธุรกิจกบัขา้พเจา้ 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส  าคญั

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and 

termination of banking/business relationship.

ลายมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชี  วันที่

Signature of Applicant     Date

การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status

การยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลและการหกับัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

 ทา่นมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา ส าหรับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจ                        ใช่/Yes   ไม่ใช่/No
      การเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่

           Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?
 ทา่นมีหมายเลขโทรศัพทใ์นสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อทา่นหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องกับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่                         ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

      กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป ใช่หรือไม่       
           Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?
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1. ท่านยืนยนัว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ท่านรบัทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบคุคลอเมริกนั แต่ขอ้มลูที่ใหต้ามแบบฟอรม์นี ้หรือตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบรูณ์ กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ 
มีสทิธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ เห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate, or incomplete, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled 
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phill ip Sec. Financial Group may deem appropriate.

3. ท่านตกลงที่จะแจง้ใหก้ลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ทราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของท่านที่ระบใุน
แบบฟอรม์นีไ้ม่ถกูตอ้ง
You agree to notify and provide relevant documents to Phillip Sec. Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be
incorrect.

4. ท่านรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบรูณเ์กี่ยวกบัสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ มีสทิธิ
ใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle Phillip Sec. Financial Group 
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phill ip Sec. Financial Group may deem appropriate.

ท่านตกลงใหค้วามยินยอมที่ไม่อาจยกเลกิเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
You hereby irrevocably authorizes Phillip Sec. Financial Group to:

1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของท่านใหแ้ก่บริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัตาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูคา้ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัชี สถานะตามหลกัเกณฑเ์รื่อง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตาม หรือผูไ้ม่ให้
ความร่วมมือ) จ  านวนเงิน หรือมลูค่าคงเหลอืในบญัชีการจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ  านวนเงิน ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงิน และ/หรือ ทรพัยส์นิอื่นๆ ที่มีอยู่กบักลุม่
ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถกูรอ้งขอโดยบริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ, หน่วยงานทางภาษีอากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ดว้ย
disclose to the companies under Phillip Sec. Financial Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax 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 Phillip Sec. Financial Group, as well as the amount of revenue 
and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under Phillip Sec. Financial Group, domestic and/or 
foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงินจากบญัชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท้ี่ท่านไดร้บัจากหรือผ่านกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ในจ านวนท่ีก าหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ภายใต้
บงัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว
withhold from your account and/or the income derived from or through Phillip Sec. Financial Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including 
the IRS, pursuant to  the laws and/or regulations, and any agreements between Phillip Sec. Financial Group and such tax authorities,

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มลูที่จ  าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ หรือไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายที่
หา้มการรายงานขอ้มลูได ้กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ มีสทิธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ 
เห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to Phillip Sec. Financial Group, or if you fail to provide a 
waiver of a law that would prevent reporting, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such 
relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.

เพื่อความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซา้ซอ้นของลกูคา้ในการน าสง่เอกสาร/ขอ้มลู/ค ายินยอมใหก้บับริษัทและสถาบนัการเงินต่างๆท่ีเป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี่ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย (หรือเป็นผูจ้ดั
จ  าหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทัง้กรณีที่ลกูคา้เปิดบญัชีกบับริษัท/สถาบนัการเงินใดๆผ่านผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันีล้กูคา้รบัทราบและยินยอมใหบ้คุคล (รวมนิติบคุคล) ดงัต่อไปนีท้ัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บริษัทจดัการ/กองทนุ/
สถาบนัการเงินใดๆ ที่ลกูคา้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือเปิดบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือใชบ้ริการทางการเงินอื่นใดทัง้โดยตรงหรือผ่านผูร้บั, 2.ผูส้นบัสนนุการขายฯ รายอื่น และผูเ้กี่ยวขอ้งกบั
บริษัทจดัการ/กองทนุ/สถาบนัการเงินดงักลา่วขา้งตน้, 3.สมาชิกของกลุม่ธุรกิจทางการเงินของผูร้บั และ 4.ตวัแทน หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หรือบริษัทในเครือของบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ทั้งหมด) ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต มีสทิธิ
ใชเ้อกสารขอ้มลู ค ายืนยนัและค ายินยอมใดๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู หรือหกั ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบบันี ้และเอกสาร/ขอ้มลูที่อา้งถงึ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า "เอกสารและขอ้มลู") ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย) เสมือนหนี่งว่าลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้ห้
ค ายืนยนั/ค ายินยอมกบับคุคลดงักลา่วขา้งตน้ทกุราย และใหบ้คุคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศ และบคุคลที่เกี่ยวขอ้งทกุรายสามารถน าสง่/ใชเ้อกสาร และขอ้มลูใดๆ ของลกูคา้ระหว่าง
กนัได ้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปส าเนาหรือเอกสารฉบบัจริง ก็ใหม้ีผลผกูพนักบัลกูคา้ทกุประการ

In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s 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; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons (including entity person)
(i.e., 1.Any asset management company/fund/any financial institution with whom the customer 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 the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) by the customer’s self. The customer further hereby authorize
those person(s) to use/provide/share such Document and Information among themselves.

....................................................................................................................................
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ประเภทบัญชีที่ตองการเปดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คือประเภท บัญชี กองทุนสวนบุคคล 

ทานเปนบุคคลที่มีขอจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ อาทิ ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพรอง 
ทางสุขภาพ *

ไมใช            ใช

ผูรับผลประโยชนที่แทจริง  *ผูรับประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เปนเจาของบัญชีที่แทจริง

ขาพเจา   บุคคลอื่น (โปรดระบุ) ...................................................................
*** หมายเหตุ

กรณีมีผูรับผลประโยชนที่แทจริง 1. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรม (ถาม)ี
2. สำเนาบัตรประชาชน  ของผูรับผลประโยชนจากการทำธุรกรรม (ถามี)

คำขอเปดบัญชี  

บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน  ชื่อ-สกุล .......................................................... ความสัมพันธ..................... โทร. .................................  
  ที่อยูเดียวกับปจจุบัน  ที่อยูเดียวกับทะเบียนบานเจาของบัญชี

  อื่นๆ (โปรดระบุ)   ..............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
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เลขที่ ___________________________ 

สัญญาการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นท่ีบริษัทหลักทรัพยฟลลปิ(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที_่____________________________________ 
ระหวาง_______________________________เลขท่ี___________หมูที_่__________ถนน_________________________________
แขวง/ตําบล____________________________เขต/อําเภอ_______________________จังหวัด_____________________________
รหัสไปรษณีย___________________ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ลูกคา” ฝายหนึ่ง กับ บริษทัหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะ
เรียกวา “บริษัทจัดการ” อีกฝายหนึ่ง 

โดยที่บริษัทจดัการไดรบัอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหประกอบธรุกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ 
กองทุนสวนบุคคลซึ่งลูกคามีความประสงคจะมอบหมาย และมอบอํานาจใหบริษัทจัดการทําหนาที่จดัการกองทุนสวนบุคคลใหแกลูกคาภายใต
ชื่อ  “                                                              โดย บมจ. หลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย)”   และมอบอํานาจใหบริษทัจัดการ
นําเงินและทรัพยสินที่ประกอบเปนกองทุนสวนบุคคลของลูกคาไปลงทุนตามดุลยพินิจท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญานี้ และบริษัทจดัการประสงคท่ีจะรับดําเนินการดังกลาว 

คูสัญญาทั้งสองจึงตกลงทําสญัญาฉบับนี้ โดยมเีงื่อนไขและรายละเอยีดดังน้ี 
1. คํานิยาม

1.1 เวนแตสญัญานี้จะกําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่นแลว คําและถอยคําดังตอไปนี้ใหมคีวามหมายตามที่กําหนดไวในขอนี้
กองทุน หมายถึง กองทุนสวนบุคคลซึ่งประกอบดวยทรัพยสินของลูกคาทีส่งมอบใหกับบริษัทจัดการ เพื่อการจัดการ

ตามสญัญานี้ ท้ังน้ี ทรัพยสินดังกลาวใหหมายถึงทรัพยสินสุทธิเทานัน้ 
กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดการกองทุนสวน
บุคคล 

หมายถึง กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานก.ล.ต. รวมตลอดถึง กฎหมาย ประกาศและขอบังคับของหนวยงานราชการ ที่
มีอํานาจที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลทั้งที่มีอยูแลวในขณะทําสญัญานี้และที่จะมี
หรือประกาศตอไปในภายหนา 

นายหนา หมายถึง นายหนาผูทําการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใหแกบุคคลอืน่เปนทางคาปกติ โดยไดรับคา
นายหนา คาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนอื่น 

ผูรับฝากทรัพยสิน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือผูรับฝากทรัพยสินของกองทุน 
วันเร่ิมตนกองทุน หมายถึง วันท่ีผูรับฝากทรัพยสินไดรับมอบทรัพยสินเริ่มตนของกองทุนเพื่อการจัดการตามสัญญานี ้
บริษัทในเครือของ
บริษัทจัดการ 

หมายถึง บริษัทท่ีถือหุนของบริษัทจัดการ ตั้งแตรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทจัดการและบริษัทท่ีบริษัทจดัการถือหุนตั้งแตรอยละสิบของจาํนวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้นแลวแตกรณ ี

บริษัท หมายถึง บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค
ในการประกอบธุรกจิ 

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
สมาคมที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจจัดการ 
ลงทุน 

หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนและไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อดําเนินการใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 
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หลักทรัพย หมายถึง หุน หุนกู พันธบัตร ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง หนวยลงทุน อันไดแก ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
ทรัพยสินของกองทุนรวม ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หุนกูหรือหนวยลงทุน และใหหมายความ
รวมถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิในหุน  หรือหุนกู  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการเขาชือ่ซื้อหุนหรือหุนกู 
ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของโครงการลงทุน   ใบตอบรับบริการโอนหลักทรัพย  
ใบตอบรับใบหุนหรือตราสารแหงสิทธิอื่นใด รวมตลอดถึงดอกผล เงินปนผล และสิทธิอื่นๆ ใน
หลักทรัพยนั้นดวย และหลักทรัพยอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย หรอื สํานักงานประกาศกําหนด 

วันทําการ หมายถึง วันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

การลงทุน
ตางประเทศ 

หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยทีม่ีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. 
หรือ ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

1.2 หรือถอยคําอ่ืนใดท่ีในสัญญานี้ไมไดกําหนดความหมายไวโดยเฉพาะแลว คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหถือความหมายตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

2. การแตงต้ังและการมอบอํานาจ
ลูกคาตกลงแตงตั้งบริษัทจัดการใหเปนผูจัดการและบรหิารกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ    ภายใตขอกําหนดของกฎหมายเกี่ยว

กับการจัดการกองทุนสวนบุคคลและสอดคลองกับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้     ทั้งนี้การแตงตั้งดังกลาวใหมีผลบังคับใชตามวนัที่ระบ ุ
ในเอกสารแนบทายสัญญานี้ (“วันที่สัญญามีผลบังคับใช”)  
  เพื่อประโยชนในการจดัการกองทุนตามสญัญานี้ บริษัทจัดการ อาจมอบหมายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนซึ่งเปน 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการ    เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนและในนามของบริษัทจัดการได     ทั้งนี้การมอบหมายหรือการมอบ 
อํานาจนั้น บริษัทจัดการจะตองกระทําใหถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมาย    กรณีลงทุนตางประเทศจะรวมถึงการแตงตั้งใหบริษัทจัดการใน 
ตางประเทศเปนผูดําเนินการแทน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคในการนําทรัพยสินของกองทุนไปลงทุนตางประเทศ 
 ในการสงมอบทรัพยสินเริม่ตนของกองทุนน้ัน    ลูกคาจะตองสงมอบทรัพยสินเริ่มตนใหแกผูรับฝากทรัพยสิน   (รวมตลอดถึงตราสาร ใบ 
สําคัญ   หรือเอกสารอื่นท่ีแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการเปนเจาของเหนือทรัพยสินดังกลาว)  โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งนี้ จํานวนและ 
มูลคาของทรัพยสินเริม่ตนที่ลูกคาจะตองสงมอบตามสญัญาขอน้ีใหเปนไปตามที่ระบุอยูในเอกสารแนบทายสัญญา 
 ทั้งนี้   ลูกคารับทราบและตกลงวาหนาที่ในการดําเนินการหรือจดัการลงทุนของบริษัทจัดการ   จะเริ่มข้ึนเมื่อทรัพยสินทีลู่กคาสงมอบแก 
ผูรับฝากทรัพยสินนั้น   อยูในสถานะที่บริษัทจัดการสามารถดําเนินการจัดการลงทุนกับทรัพยสินไดแลวเทานั้นเวนแตสํานักงาน ก.ล.ต.   หรือ 
สมาคมทีเ่กี่ยวของกับธุรกิจจัดการลงทุนจะกําหนดไวเปนอยางอื่น    บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรพัยสินเริม่ตนของกองทุนโดยใชมูลคาของ 
ทรัพยสินสุทธิเริ่มตนของกองทุน ณ วันเริ่มตนกองทุน  หรือวันท่ีคูสญัญาทั้งสองฝายไดตกลงกันไวในเอกสารแนบทาย โดยจะนับรวมเชค็ที่ไดสง 
มอบในวันดังกลาวดวย  และในการคํานวณมูลคาของทรัพยสินเริ่มตนของกองทุนน้ัน  บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ 
15 ของสัญญานี้เกี่ยวกับการคาํนวณมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

3. คําสั่ง
ในกรณีที่สญัญานี้กําหนดใหลูกคามีคําสั่งหรือมีการแจงอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ   บริษัทจัดการมีสทิธิที่จะไมยดึถือหรือปฏิบตัิตาม

คําสั่งหรือการแจงใดๆ  ของผูรับมอบอํานาจของลูกคา  เวนแตบริษทัจัดการจะไดรับแจงจากลูกคาเปนลายลักษณอักษรถึงการมอบอํานาจหรือ 
การเปลีย่นแปลงบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการเปลีย่นแปลงอํานาจของบุคคลดังกลาวตามแบบทีบ่ริษัทจัดการยอมรับ    อนึ่งคําสั่งดังกลาว 
จะตองอยูภายใตและสามารถปฏบิัติตามไดโดยชอบดวยกฎหมาย  กฎระเบียบ  วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ศูนยซื้อขายตราสารหนี้  รวมถึงขอกําหนดของหลักทรัพยและตราสารที่เกี่ยวของ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะ 
รับคําสั่งในระหวางเวลาทําการในวันทําการเทานั้น 
 บรรดาคําสั่ง และคําบอกกลาวตามสัญญานี้ใหทําเปนหนังสือ ทั้งนี้ ลูกคาอาจจดัสงคําสั่งและคําบอกกลาวทางโทรสารใหแกบริษัทจดัการ 
ได   โดยลูกคารับทราบวาเปนความรับผดิชอบของลูกคาที่จะตองนําสงตนฉบับของคําสั่งและคําบอกกลาวนั้น   ใหแกบริษัทจัดการโดยไมชักชา 
และลูกคาตกลงเปนผูรับความเสี่ยงดังกลาวนั้นเอง นอกจากนี้ ลูกคาตกลงรับผิดชอบและชดใชบรรดาความสญูเสยี ความเสียหายคาธรรมเนียม 
และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกบรษิัทจัดการ อันเนื่องจากการที่บริษทัจัดการปฏิบตัิตามคําสั่งและคําบอกกลาวที่บริษัทจัดการไดรับจากผูรัมอบ 
อํานาจของลูกคาตลอดจนที่ลูกคาไดจัดสงทางโทรสารใหแกบริษัทจัดการ ทั้งนี ้ ไมวาลูกคาจะไดสงตนฉบับของคําสั่งหรือคําบอกกลาวนั้นใหแก 
บริษัทจัดการดวยหรือไมกต็าม 
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บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไมดําเนินการตามคําสั่งใดๆ  ของลูกคา   ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวาการดาํเนินการตามคําสั่งของลูกคานั้นอาจ 
สงผลใหบริษัทจัดการหรือลูกคา  ฝาฝนตอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล    หรือคําสัง่ของลูกคานั้นไมเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาน้ี หรือไมเปนไปตามนโยบายและขอจํากดัการลงทุน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการใชดุลยพินิจปฏเิสธคําสั่งใด ๆ ของลูกคาบริษัท 
จัดการจะแจงใหลูกคาทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมจําตองรับผดิในบรรดาความเสยีหายและคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกคาหรือบุคคลภายนอก 
ใดๆ   ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งเปนผลมาจากกรณดีังกลาว   นอกจากนี้  ในกรณีดังกลาวลูกคาตกลงรับผิดชอบและชดใชความสูญเสีย  
ความเสยีหายและคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นแกบริษัทจัดการจากการปฏิเสธคําสั่งของลูกคาดวย 

4. สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และคํารับรองของบริษัทจัดการ
4.1 สิทธิของบริษัทจัดการ

4.1.1 ในกรณีที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับทรัพยสินของกองทุนกับลูกคาหรือบุคคลภายนอก บริษัทจัดการมีสิทธิทีจ่ะหยุดการบรหิาร 
และจัดการกองทุนช่ัวคราวจนกวาขอโตแยงดังกลาวจะยุติ ในการนีบ้ริษัทจัดการจะดําเนินการอื่นใดเทาท่ีจําเปนเพื่อการสง
มอบและชําระราคาหลักทรัพย หรือเพื่อคุมครองและรักษาประโยชนของลูกคา 

4.1.2 บริษัทจัดการมีอิสระในการจดัการกองทุนน้ีตามวัตถุประสงค  นโยบาย  และขอจํากัดการลงทุน  โดยบริษัทจัดการมีสิทธิ 
ปฏิเสธการดําเนินการหรือจัดการตามคําสั่งของลูกคา  ในกรณีที่ลูกคาสั่งการใหบริษัทจดัการดําเนินการใดๆ  นอกเหนือไป 
จากที่ตกลงกันตามสัญญาฉบับนี ้ โดยบริษัทจดัการมีสิทธิใชดุลยพินิจบริหารกองทุนตามที่เห็นสมควรภายใตขอบเขต 
นโยบายการลงทุนของลูกคา โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากลูกคากอน และบริษัทจัดการไมจําเปนตองรับผิดในบรรดา
ผลขาดทุน  การขาดทุนกําไร  หรือสวนตางรวมตลอดถึงความเสยีหาย  ความรับผิด ตนทุนหรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ลูกคาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งเปนผลมาจากกรณดีังกลาว 

4.2 หนาที่ของบริษัทจัดการ 
4.2.1 บริหารกองทุนใหเปนไปตามนโยบายและขอจํากดัการลงทุนท่ีบริษัทจัดการและลูกคาตกลงรวมกัน ตามเอกสารแนบทาย 
4.2.2 ติดตาม ดูแล และรักษาผลประโยชนของลูกคา เชน การรับเงินปนผลและสิทธิในหุนเพิ่มทุนใหลูกคาตามสมควรแหง 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.2.3 จัดใหมีผูจัดการกองทุนสวนบุคคลที่มีคุณสมบัตติามที่สาํนักงานฯ  กําหนดในการจดัการกองทุน  (อนึ่งคําวา “ผูจัดการกอง

 ทุนสวนบุคคล”   หมายความถึง  กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจัดการที่ไดรับอนญุาตจากสํานักงานฯ   และไดรบัมอบ
  อํานาจจากบริษัทจัดการ  ใหมีอํานาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใหแกลูกคา) 
4.2.4 จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินซึ่งมีคุณสมบัตติามทีส่ํานักงานฯ  กําหนด  และลูกคาใหความเห็นชอบ  เพื่อทําหนาที่เปนผูรบัฝาก

 ทรัพยสินของกองทุน 
4.2.5 จัดสงรายงานประจําเดือนดังตอไปนี้ใหแกลูกคาภายใน 10 วันทําการนับจากวันสุดทายของแตละเดือน 

(ก) รายงานเกี่ยวกับฐานะการลงทุน 
(ข) รายงานเกี�ยวกบัผลการดําเนินงาน 
(ค) รายยงานเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(ง) รายงานเกี่ยวกับการทําธุรกรรม   หรือลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรพัยหรือทรัพยสินทีม่ีความขัดแยงทางผลประโยชน

ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของลูกคา การทําธุรกรรมซื้อโดยมสีัญญาขายคืน และ
รายงานการใหยมืหลักทรัพย (ถามี)โดยมรีายละเอยีดครบถวนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงประกาศของหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนดไว หรอืตามที่คูสญัญาทั้งสองฝายตกลงกัน 

(จ) รายงานอื่นใดตามที่กําหนดโดยกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล   เชน   ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนที่มีการ 
 เปลี่ยนแปลงในสวนที่เปนสาระสําคัญ เปนตน 

 อนึ่ง ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแปลงรายงานที่ตองจัดสงใหแกลูกคาจากที่กําหนดไวขางตน บริษัทจัดการจะจดัทํา
รายงานตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหลูกคาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

4.3 ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดการกองทุนใหแกลูกคาใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล จรรยาบรรณ 

และมาตรฐานการจัดการกองทุนสวนบุคคล  และตามขอกําหนดของสัญญาฉบับนี้   โดยบริษัทจัดการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี 

/ เกิดจากการดําเนินการ................
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เกิดจากการดําเนินการขางตน ยกเวนความเสียหายที่เกิดขึ้นแกลูกคานั้นเปนผลมาจากการกระทําโดยจงใจท่ีจะดําเนินการขัดตอกฎหมายหรือ
ขัดตอสัญญาฉบับนี้หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือการกระทําโดยทุจริตของพนักงานของบริษัทจัดการที่ดูแลรับผิดชอบ
กองทุนตามสัญญาฉบับนี ้  

4.4 คํารับรองของบริษัทจัดการ 
4.4.1 ในการจัดการกองทุนตามสัญญาฉบับนี้  บริษัทจัดการจะจัดการกองทุนดวยความซื่อสัตยสุจริต  ใชดุลยพินิจในการจัดการ
 กองทุนและคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญโดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชพี 
4.4.2 ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทจัดการจะไมใหกูยืมหรือใหสินเชื่ออยางใดๆ แกลูกคา หรือจัดใหบริษัทในเครือของ
 บริษัทจัดการใหกูยืมหรือใหสินเชื่ออยางใดแกลูกคา 
4.4.3 บริษัทจัดการจะไมกูยืมเงินในนามของลูกคา      

4.4.4 บริษัทจัดการจะไมทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อหรือในนามของลูกคา  เวนแตไดรับความยินยอมเปนลาย
 ลักษณอักษรจากลูกคา 
4.4.5  บริษัทจัดการจะไมกอภาระผูกพันใด ๆ แกทรัพยสินของลูกคา เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา 
4.4.6 บริษัทจัดการจะเก็บรักษาขอมูลของลูกคา และขอมูลเกี่ยวกับกองทุนท่ีบริษัทจัดการไดรับทราบจากการปฏิบัติตามสัญญา 

ฉบับนี้ไวเปนความลับ และจะไมเปดเผยใหกับบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของ เวนแต 
(ก) บริษัทจัดการไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา บริษัทจัดการมีหนาที่จะตองเปดเผยตามคําสั่งศาล

หรือโดยผลของกฎหมาย 
(ข) เปดเผยตอศาล คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานราชการที่มีอํานาจ 
(ค) เปดเผยกับผูสอบบัญชี (ถามี) หรือที่ปรึกษากฎหมาย (ถามี) 

5. สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และคํารับรองของบริษัทจัดการกรณีเปนผูรับฝากทรัพยสิน
โดยที่บริษัทจัดการไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคลที่ตน

เปนผูจัดการในกรณีที่เขาหลักเกณฑคณะกรรมการก.ล.ต. ความตกลงในขอ 5. นี้ ใหมีผลผูกพันระหวางคูสัญญาในกรณีที่ลูกคาไดตกลงและ
ยินยอมใหบริษัทจัดการทําหนาท่ีเปนผูรับฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคลของลูกคานั้น 

5.1 คําวา “หลักทรัพย” หมายถึงเงิน หุน พันธบัตร สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาชั่วคราวหรือถาวร และตราสารอื่นใดซึ่งสามารถ
เปลี่ยนมือไดหรือไมไดตามกฎหมายหรือสิ่งท่ีรูกันโดยทั่วไปวาคือหลักทรัพยในทางธรรมเนียมปฏิบัติทางการเงิน และเปนที่ยอมรับ
โดยผูรับฝากทรัพยสิน 

5.2 บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) ตกลงที่จะเปดบัญชีรับฝากทรัพยสินรวม ในนามของกองทุนสวนบุคคลและ
ลูกคา (“บัญช”ี) กับศูนยรับฝากหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยอื่นใด และเก็บรักษา
ไวซึ่งหลักทรัพยที่ยังมิไดออกตราสารในบัญชีดังกลาว บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) จะรักษาไวซึ่งหรือจะ
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานความเปนเจาของในหลักทรัพยนั้นของลูกคา และทําการบันทึกในรายงานของตนวาหลักทรัพย
ดังกลาวเปนของลูกคา 

5.3 บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) จะรักษาไวซึ่งหรือจะดําเนินการเพื่อใหเปนที่แนใจไดวาหลักทรัพยชนิดที่ออกแก
ผูถือนั้น จะถูกเก็บไวอยางปลอดภัยหรือในลักษณะที่ชัดเจนวาหลักทรัพยดังกลาวมิไดเปนของบริษัทจัดการกองทุนหรือผูรับฝาก
ทรัพยสินชวงอื่นใดบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) หรือผูรับฝากทรัพยสินชวง (แลวแตกรณี) จะตองแยก
หลักทรัพยชนิดที่ออกแกผูถือออกจากทรัพยสินของบริษัทจัดการกองทุนหรือผูรับฝากทรัพยสินชวง และจะตองเปนที่ชัดเจนวา
บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) หรือผูรับฝากทรัพยสินชวงถือหลักทรัพยชนิดที่ออกแกผูถือนั้นเพื่อลูกคา 

5.4 เมื่อบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) ไดรับหลักทรัพยที่ลูกคานํามาฝากแลวนั้น หากเปนไปได บริษัทจัดการ
กองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) มีหนาที่ดังตอไปนี ้
5.4.1 ตรวจสอบทําใหแนใจถึงอํานาจของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือท่ีปรากฏในหลักทรัพย และ 
5.4.2 หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิของลูกคาในหลักทรัพยนั้น 

5.5 หลักทรัพยทั้งหมดซึ่งรับฝากโดยบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) ตองถูกเก็บไวในสถานที่ที่มั่นคงและปลอดภัย 
ภายใตการดูแลรักษาเสมือนเปนหลักทรัพยของบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) เอง และจะถูกนําไปใชตอเมื่อมี
คําสั่งอันเปนลายลักษณอักษรอยางชัดแจงเทานั้น อยางไรก็ตามบริษัทจัดการกองทุน   (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน)  จะกระทําทุก

/ วิถีทางเพื่อใหมั่นใจวา ..................... 
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 วิถีทางเพื่อใหมั่นใจวาลูกคาจะไดรับสิทธิประโยชนท้ังหมดของหลักทรัพยภายในเวลาอันสมควร 
5.6 ในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับฝากทรัพยสินของลูกคานั้น บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) ตกลงวาจะปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินที่ทางกลต. ประกาศกําหนดทุกประการ และเมื่อบริษัทจัดการกองทุน 
  (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) ไดปฏิบัติใหเปนไปดังกลาวแลว บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) จะไมตอง  
รับผิดชอบในการกระทําใดๆ ในฐานะผูรับฝากทรัพยสินที่กระทําไดไปโดยสุจริต 

5.7 บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) จะไมเปดเผยขอมูลใดๆ อันเกี่ยวกับลูกคาภายใตสัญญาฉบับนี้แกบุคคลซึ่งไมได
รับอนุญาตจากลูกคา เวนแตการปฏิบัติงานตามหนาที่ภายใตสัญญานี้หรือภายใตกฎหมาย 

5.8  บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรบัฝากทรัพยสิน) จะรวบรวมกําไรจากการขาย การไถถอน หรือการเรียกเก็บ รวมถึงหุน เงินปน
ผลดอกเบี้ย และรายไดอื่นใดไวในบัญชี  อยางไรก็ตามคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกีย่วกับการกระทาํดังกลาวรวมถึงคาใชจาย 

 อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับบัญชีหรือสัญญาฉบับนี้อันพึงจะเรียกเก็บไดใหเรียกเก็บจากบัญชีดังกลาว 
5.9 ภายใตขอจํากัดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพยและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) 

สามารถแลกเปลี่ยนหลักทรัพยในบัญชีที่ดูแลอยู โดยมีเงื่อนไขวาบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) ไมตอง
รับผิดชอบตอการแลกเปลี่ยนหลักทรัพยดังกลาวเวนแตบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) ไดกระทําไปโดย

 ประมาทหรือโดยเจตนาที่จะกระทําขอสัญญาในสัญญาฉบับนี้หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
5.10  บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) มีสิทธิปฏิเสธที่จะกระทําการในฐานะผูรับฝากทรัพยสินได ในกรณีที่เห็นวาไม

เหมาะสมซึ่งอาจทําใหลูกคา บริษัทจัดการ(ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดรับความเสียหาย 
หรือเปนการละเมิดตอกฎหมาย ในการนี้บริษัทจัดการ (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน)  ไมจําเปนตองใหเหตุผลใด ๆ และไมตองรับผิด
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว 

5.11 เวนแตลูกคาจะไดระบุเปนประการอื่น บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) มีอํานาจที่จะแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสิน
ชวงเพื่อใหบริการรับฝากทรัพยสิน   ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินชวง ใหถือวาลูกคาเปนผูแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินชวง
นั้นโดยตรง   บริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) สามารถแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินชวงที่เปนตางชาติไดในกรณีที่เห็น
วาจําเปนหรือสมควร และลูกคาตกลงใหอํานาจบริษัทจัดการกองทุน (ในฐานะผูรับฝากทรัพยสิน) ในการดังกลาวอยางเต็มที่ 

6. สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และคํารับรองของลูกคา
6.1 สิทธิของลูกคา

6.1.1 ลูกคามีสิทธิไดรับแจงจากบริษัทจัดการในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุนมีมูลคาลดลงเกินกวารอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่ไดแจงใหทราบในครั้งลาสุดภายในระยะเวลา 5 วันทําการนับจากวันที่กองทุนมีมูลคาทรัพยสิน
สุทธิลดลง 

6.1.2 ไดรับการเปดเผยเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
6.1.3 ไดรับคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 
6.1.4 ไดรับแจงขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนสวนบุคคล และขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของลูกคากอนมีการลงนาม

ในสัญญาไมนอยกวา 7 วัน 
6.1.5 ยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร  ไปยังบริษทัจัดการภายใน  5 วันทําการนับตั้งแตวันทําการถัดจาก

วันลงนามในสัญญาโดยไมตองแจงใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาและไมตองเสียคาชดเชยใดๆ  เนื่องจากการยกเลิกสญัญา
 ฉบับนี้ใหแกบริษัทจัดการ  
6.1.6 สิทธิในการยื่นขอรองเรยีน เกี่ยวกบัการดําเนินการใด ๆ  ตามสญัญาฉบับนี้  โดยลูกคาสามารถดําเนินการรองเรียน  มายัง

สายงานกํากับดูและการปฏิบตัิงาน (Compliance) โดยเมื่อบริษัทจัดการไดรับการรองเรียนดังกลาวแลว บริษัทจัดการจะ
เรงดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอนที่บริษัทไดกําหนดไวตอไป 

6.1.7 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพยีงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย จนทําใหบริษัทจดัการมีหนาที่ตองดําเนินการกับทรัพยสินที่บริษัทจดัการรับบริหารเงินทุนของลูกคา หรือ 

ไมสามารถดํารงฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่นที่กํากับดูแลบริษทัจัดการ จนเปนเหตุใหตองระงับการประกอบธรุกิจ 

ลูกคามสีิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยบริษัทจัดการจะไมเรยีกรองคาเสียหายใดๆ จากลูกคาเนื่องจากการยกเลิกสญัญา 

/ ดังกลาว และลูกคาสามารถ ...................... 
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ดังกลาว และลูกคาสามารถแจงความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนนิการดังนี ้

(ก)  จัดใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลอื่นเขาจัดการเงินทุนของลูกคาแทน 

 (ข)  เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อใหลกูคามีชื่อเปนเจาของทรัพยสินนั้นโดยตรง 
6.2 หนาที่ของลูกคา 

6.2.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ  ที่บริษัทจัดการสงให  หากพบวามีความผดิพลาด   ลูกคาจะตองแจงใหบริษัทจัด 
 การทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ระบไุวในเอกสารนั้น โดยลูกคาตกลงรับทราบวาการที่ลูกคาไมแจงใหบริษัท

จัดการทราบถึงความผดิพลาดของขอมูลดังกลาวภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว ใหถือวาลูกคายอมรับความถูกตองและ
ความสมบรูณของรายงานและเอกสารตางๆ ดังกลาว และใหถือวาขอมูลที่ปรากฏในรายงานและเอกสารตางๆ ดังกลาวนั้น
เปนขอมูลที่ถูกตองและผูกพันลูกคาทุกประการ 

6.2.2 ลูกคารับทราบและยอมรับวาตนไดรับแจงจากบริษัทจัดการถึงภาระหนาที่ของลูกคาที่ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยการ 
เขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และตามบทบัญญัติวาดวยการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยในมาตรา 
59 แหง  พ.ร.บ.  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว  และลูกคารบัทราบวาเปนความเสีย่งและความรับผดิชอบของลูกคา 
ในกรณีที่ลูกคามิไดแจงใหบริษัทจดัการทราบถึงการถือครองหลักทรพัยใดๆ ที่อาจสงผลใหลูกคาตองมหีนาที่ตามบทบัญญัติ
วาดวยการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือมไิดแจงใหบรษิัทจัดการทราบถึงรายชื่อของหลักทรัพยท่ีลูกคาม ี  

  หนาที่ตองรายงานตามบทบัญญัติวาดวยการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยนั้น 
6.2.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการตองการขอมูลใดๆ อันเกีย่วกับลูกคาซึ่งมีสาระสําคญัตอการบริหารหรือจดัการกองทุน หรือเปนผล  

เนื่องจากกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งใดๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องการเปดเผยขอมลู ไมวาที่มีอยูในปจจุบัน
หรือที่กําหนดขึ้นในอนาคต ลกูคาตกลงจะจัดหา และแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันท ี รวมถึงในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล หรือมีการแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ลูกคาไดจดัสงใหบริษัทจดัการไปแลวลูกคาตกลง  

จะแจงใหบริษัทจัดการทราบถึงการเปลีย่นแปลงและการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนลายลักษณอักษรโดยทันท ี  
6.3 ความรับผิดชอบของลูกคา 

6.3.1 ลูกคาจะรับผดิชอบตอบริษัทจัดการ และชดใชคาเสียหายใหแกบริษทัจัดการ ในกรณีที่บริษัทจัดการถกูบุคคลภายนอก 
ฟองรอง หรือเรียกรองคาเสยีหายเนื่องจากการจัดการกองทุนใหแกลกูคาตามสัญญาฉบับนี้ ที่มิไดเกิดจากการกระทําโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของบริษัทจัดการเอง 

6.3.2 ลูกคารับรองวาลูกคาเปนเจาของทรัพยสินที่ลูกคาสงมอบใหแกบรษิัทจัดการเพื่อการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามสัญญา 
ฉบับนี้  และมสีิทธิถูกตองตามกฎหมาย  อีกท้ังรับรองวาทรัพยสินดงักลาว   รวมตลอดถึง   การมอบหมายใหบริษัทจดัการ 
ดําเนินการตอทรัพยสินดังกลาวตามสัญญาฉบับนี้ปราศจากขอโตแยงหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น   
อนึ่ง    ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกโตแยง   ฟองรองจากบุคคลอื่น  หรือไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทจัดการเชื่อในคํา 
รับรองดังกลาวของลูกคา ลูกคาตกลงที่จะชดใชคาเสียหายใดๆ ที่บริษัทจัดการไดรับอันเนื่องมาจากเหตุดังกลาว 

6.3.3 ลูกคาตกลงเปนผูรับผดิชอบสําหรบัคาธรรมเนียมและคาใชจายบรรดาที่เกิดขึ้นจากการจัดการกองทุนตามสญัญานี้  และ 
ลูกคายินยอมใหบริษัทจัดการหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวจากเงินกองทุนของลูกคา หรือจากการจายเงินใดๆ 

 ใหแกลูกคา ตามที่กําหนดไวในขอ 7 ของสัญญานี ้
6.3.4 ลูกคารับทราบวาบริษัทจดัการจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการกองทุน   ตามสัญญานี้เทานั้น   และจะไมทําหนาที่ใหคาํ 

ปรึกษาทางดานกฎหมายหรือภาษอีากรใหแกลูกคา นอกจากนี้ ลูกคารับทราบวาลูกคาตองเปนผูรบัผิดชอบในการชําระ
ภาษีตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของโดยตรง ทั้งนี้ หากกฎหมายกําหนด ลูกคายินยอมใหบริษัทจดัการหักภาษีใดๆ ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือการจายผลประโยชนหรือคืนทรัพยสินใหแกลูกคาได 

6.4 คํารับรองของลูกคา 
6.4.1 ลูกคารับรองวาลูกคาไดรับเอกสารการเปดเผยขอมูลของบริษัทจัดการ ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนสวนบุคคลที่เสนอใหลูกคา

พิจารณาแตและกองทุน และขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของลูกคาตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล กอนมีการลง
นามในสัญญาฉบับนี้แลวไมนอยกวา 7 วัน 

6.4.2 ลูกคายอมรับวาไดเขาใจกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล และลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งดังกลาว 

6.4.3 ลูกคาขอยืนยันวาขอมูล หรือเอกสารใดๆ ที่ลูกคาสงมอบใหแกบริษัทจัดการนั้น เปนขอมูลที่ถูกตองตรงความเปนจริงทุก 
ประการ 

/ 7. คาธรรมเนียมและคาใชจาย ...................... 
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7. คาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดการกองทุน
ลูกคาตกลงเปนผูรับผดิชอบในการชําระหรือชดใชคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานการ

จัดการกองทุนตามสัญญานี ้  โดยลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทจดัการ   และผูรับฝากทรัพยสิน หักคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวออกจาก 
ทรัพยสินของกองทุนของลูกคา ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว ไดแก 

(ก) คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนโดยลูกคาตกลงจะชําระคาธรรมเนยีมการจดัการใหแกบริษัทจัดการ สําหรับแตละกองทุนของ 
ลูกคาในอัตราทีร่ะบุในเอกสารแนบทายของสัญญานีต้ามประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ในการคํานวณคาธรรมเนยีมการจัดการ บริษัท
จัดการจะหักเงินคาคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนดังกลาวออกจากเงินกองทุนทุกไตรมาส (ทุกสิ้นเดอืนมีนาคม มิถุนายน  
กันยายน ธันวาคม)  หรือเมื่อมีการเลิกสัญญานี้กอนครบกําหนดของสัญญา   และในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ   บริษัท 
จัดการจะคํานวณเปนรายวัน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ.สิ้นวันทาํการกอนหนาทุกวันเปนฐานในการคํานวณ ซึ่งมูลคาทรัพยสิน
สุทธิดังกลาวจะคํานวณตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

(ข) คาธรรมเนียมการรับฝากทรัพยสิน รวมถึงคาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกีย่วกับการรับฝากทรัพยสิน 
 (ถามี)   

 (ค) คาธรรมเนียมผูสอบบญัชี (ถามี) 
(ง) คาธรรมเนียมนายหนาคาหลักทรพัยและคาธรรมเนียมตัวแทน   รวมถึงคาธรรมเนียมอื่นๆ   สาํหรับการขายหรือซื้อหรือไถถอน 
 หลักทรัพย 
(จ) คาธรรมเนียมตนทุนและคาใชจายในการจัดเตรียมพิมพและจัดสงคําบอกกลาว รายงานและเอกสารอืน่ใดท่ีตองจัดทําตาม 
 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศของหนวยงานราชการอื่นท่ีเกีย่วของ 
(ฉ) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดเตรียม พิมพและจดัสงคําบอกกลาว รายงานและเอกสารอื่นใดเพ่ิมเติมตามที่ลูกคากําหนด 

 (ช) คาธรรมเนียมทนายความและคาใชจายในการดําเนินคดีตลอดจนการบังคับคดีเพื่อบังคับการชําระเงินตามหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
 ของกองทุนของลูกคา 

 (ซ) คาธรรมเนียมการโอนหรือจดทะเบียนหลักทรัพย อากรแสตมป และคาธรรมเนียมโอนเงินไปลงทุนตางประเทศ 
 (ฌ) คาธรรมเนียมในการทํากําไร (performance fee) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถทํางานใหลูกคาไดผลกําไรเกินกวาอัตราผลตอบ

แทนขั้นต่ํา (hurdle rate) โดยคาํนวณปละ 1 ครั้ง ในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกๆปหรือเมื่อลูกคาลดมลูคาเงินลงทุน หรือยกเลิก 
สัญญากอนกําหนดลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนยีมในการทํากําไรใหแกบริษัทจัดการในอัตราตามที่กําหนดไวในสญัญาแนบทายของ
สวนที่เกินกวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําและ/หรือเกินกวาเครื่องหมายระดับสูงสดุของมูลคาทรัพยสินสทุธิ (High watermark) ในป 
กอนหนานั้น ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญานี้และในคูมอืกองทุนสวนบุคคล 

(ญ) คาธรรมเนียมแรกเขา (Front-end Fee) 
(ฎ) คาธรรมเนียมอื่นๆ ในการบริหารจัดการกองทุนรวมสวนบุคคล 
ลูกคาจะชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตามขอ (ข) - (ฎ) ดังกลาวขางตนเปนคราวๆ ตามจํานวนท่ีเกิดขึ้นจริง หรือตามจํานวนท่ีบริษัท

จัดการหรือผูรับฝากทรัพยสินกําหนด และยินยอมใหบริษัทจัดการ และผูรับฝากทรัพยสิน หักคาธรรมเนียม ตนทุน และคาใชจายจากกองทนุ
ของลูกคา หรือดวยการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินในกองทุนของลูกคา 

8. วัตถุประสงค นโยบายและขอจํากัดการลงทุน
คูสัญญาไดรวมกันกําหนดวัตถุประสงค  นโยบายและขอจํากัดการลงทุน   ของกองทุนตามเอกสารแนบทาย   เพื่อใหบริษัทจัดการใชเปน

แนวทางในการบริหารกองทุนใหเปนไปตามเจตนารมณของคูสัญญา และตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบคุคลทั้ง 
ที่มีอยูในปจจุบันหรือท่ีจะเปลี่ยนแปลงตอไปในภายหนา 
 ลูกคารับทราบวาบริษัทจัดการจัดทํานโยบายการลงทุนตามเอกสารแนบทายสัญญาเสนอตอลูกคาโดยประเมินจากวัตถุประสงคในการลง 
ทุนของลูกคา ประสบการณในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความตองการ และขอจํากัดการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการไดรับจาก 
ขอมูลของลูกคา (customer’s profile) โดยมีรายละเอียดของขอมูลและปรับปรุงขอมูลตามที่สมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจจัดการลงทุนกําหนด 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  และในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูลของลูกคาดังกลาว   บริษัทจัดการไดใชขอมูลของลูกคา 
เทาที่ลูกคามอบใหกับบริษัทจัดการมาใชประกอบในการจัดทํานโยบายการลงทุนเทาน้ัน 
 ทั้งนี้ ลูกคารับทราบวาการที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูล หรือใหขอมูลไมถูกตองและไมเปนความจริงแกบริษัทจัดการนั้นยอมมีผลในการ 
กําหนดนโยบายและขอจํากัดการลงทุน 

/ อน่ึง ในกรณีที่มีการกําหนด..................... 
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 อนึ่ง ในกรณีที่มีการกําหนดสัดสวนการลงทุนสําหรับหลักทรัพยหรือทรัพยสินใดๆ ไว   และการลงทุนในกองทุนของลูกคาไมเปนไปตาม 
สัดสวนที่กําหนดไว ใหบริษัทจัดการดําเนินการตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก)  หากการลงทุนที่ไมเปนไปตามสัดสวนนั้นเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลคาของหลักทรัพยหรือทรัพยสินในกองทุนของ 
 ลูกคา ใหบริษัทจัดการดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไว โดยใหเปนดุลยพินิจของบริษทั
จัดการในการดําเนินการดังกลาว 

(ข)  หากการลงทุนที่ไมเปนไปตามสัดสวนนั้นเปนผลเนื่องมาจากการจองซื้อหลักทรัพยจากการซื้อหุนเพิ่มทุนตามสิทธิ บริษัทจัดการ
จะตองปรับสัดสวนการลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวภายใน 60 วันทําการนับจากวันที่สัดสวนการลงทุนเกิน
กวาสัดสวนที่กําหนดและในระหวางที่การลงทุนยังเกินสัดสวนการลงทุนอยูนั้นบริษัทจัดการจะไมลงทุนใดๆ ในสวนนั้นอีกจนกวา
จะปรับปรุงสัดสวนการลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนที่กําหนดกอน 

(ค)  หากการลงทุนที่ไมเปนไปตามสัดสวนนั้นเปนผลมาจากการเพิ่มหรือลดทรัพยสินของกองทุน หรือการจายคืนผลประโยชนของกอง 
 ทุนใหบริษัทจัดการทยอยปรับสดัสวนการลงทุนดังกลาวใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไว โดยใหเปนดลุยพินิจของบริษัท
จัดการในการดําเนินการดังกลาว 

(ง)  หากการลงทุนที่ไมเปนไปตามสัดสวนนั้นเปนผลจากการที่บริษัทจัดการลงทุนเกินสัดสวน หรือต่ํากวาสัดสวนที่กําหนด บริษัท
จัดการตองดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไวภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่การลงทุน
ไมเปนไปตามสัดสวนท่ีกําหนด 

9. วิธีการแตงต้ังผูรับฝากทรัพยสิน
9.1 ในกรณีที่ลักษณะลูกคาเขาหลักเกณฑตามประกาศของสํานักงาน  กลต.  และเมื่อไมมีขอตกลงเปนประการอื่น   เมื่อลูกคาเขาทํา

สัญญานี้ใหถือวาลูกคาตกลงใชบรกิาร   และแตงตั้งให บมจ. หลักทรัพยฟลลปิ  (ประเทศไทย)  ซึ่งเปนบริษัทจัดการเปนผูรับฝาก 
ทรัพยสินของตน หนาท่ีของบริษัทจัดการ  ในฐานะผูรับฝากทรัพยสนินี้มีเพียงรับฝากทรัพยสินตามที่กาํหนดในสวนนี้เทานั้น  โดย 
จะไมมีหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของลูกคาแตอยางใด 

9.2 ในกรณีอื่นๆ บริษัทจดัการจะแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต.ใหทําหนาที่เปนผูรบัฝากทรัพยสิน 
ของลูกคาไวเพื่อประโยชนของลูกคาภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุนสวนบุคคล  ทั้งนีบ้ริษัท 
จัดการจะแจงชื่อผูรับฝากทรัพยสนิของกองทุนรวมตลอดถึงหนาที่และความรับผดิชอบของผูรับฝากทรัพยสินใหลูกคาทราบ  โดย 
จะระบุในเอกสารแนบทายสญัญาและในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงผูรับฝากทรัพยสิน บริษัทจดัการจะแจงใหลูกคาทราบตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา 

9.3 บริษัทจัดการไมตองรับผดิตอความสูญเสีย ขอเรียกรอง ความเสียหาย คาใชจาย หรือหนี้ใดๆ อันเกดิแกลูกคาเนื่องจากการรับฝาก

หลักทรัพยโดยผูรับฝากทรัพยสินใดๆ หรือเนื่องจากการกระทําผิดของนายหนา อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการเปนผูแตงตั้ง

ผูรับฝากทรัพยสิน และ/หรือ นายหนา บริษัทจดัการจะใชความระมดัระวังรอบคอบในการคัดเลอืกผูรับฝากทรัพยสิน และ/

หรือนายหนาที่เหมาะสมและจะตองรับผิดตอลูกคาในการตรวจสอบใหมั่นใจอยูเสมอวาผูรับฝากหลักทรัพยและ/หรือ นายหนานั้น

ยังคงมีความเหมาะสมที่จะใหบริการแกลูกคา (ซึ่งรวมถึงศักยภาพอยางตอเนื่องในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย) 

10. วันเร่ิมตนและวันสิ้นสุดสัญญา และการยกเลิกสัญญา
10.1 เวนแตเอกสารแนบทายสัญญากําหนดไวเปนอยางอื่น   คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับนับตั้งแตวันที่ทํา
 สัญญาจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 10.2 
10.2 สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงในกรณีที่มีเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น ท้ังน้ี การสิ้นสุดของสัญญาไมวากรณีใดๆ จะตองอยูภายใต 

ภาระในการชําระราคาและสงมอบทรัพยสินตามธุรกรรมของกองทุน 
10.2.1 สัญญาฝายใดฝายหนึ่ง ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งสามารถ 

บอกเลิกสัญญาโดยไมตองแจงลวงหนา 
10.2.2 ลูกคาบอกเลิกสัญญาโดยสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยังบริษัทจัดการ ท้ังน้ี การเลิกสัญญาดังกลาวใหมีผล 

ทันทีที่บริษัทจัดการไดรับคําบอกกลาวดังกลาว หรือในเวลาอื่นใดตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกัน 
10.2.3 บริษัทจัดการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยแจงใหลูกคาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหมีผล

ทันทีตามระยะเวลาที่ระบุไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาที่บริษัทจัดการสงถึงลูกคา 

 / 10.2.4 เมื่อบริษัทจัดการขาดคุณสมบัต ิ............................. 
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10.2.4 เมื่อบริษัทจัดการขาดคณุสมบัติในการเปนผูจัดการกองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือม ี
กรณีอื่นใดอันเปนเหตุใหบริษัทจัดการ มิอาจจัดการและบริหารกองทุนตอไปได 

11. ผลของการยกเลิกสัญญา
11.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการเปนผูบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุในขอ 10.2.1 ขางตน หรือในกรณีที่ลูกคาเปนฝายบอกเลิกสัญญาตามขอ 

 10.2.2 ขางตนหากเกิดความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการจะตองสงมอบทรัพยสินของกองทุนของ
 ลูกคาคืนแกลูกคาแลว ลูกคาตกลงเปนผูรับผิดชอบคาเสียหายหรือคาใชจายดังกลาวทั้งสิ้น 
11.2 ในกรณีที่ลูกคาเปนฝายบอกเลิกสญัญาตามขอ  10.2.2   ขางตน   และการบอกเลิกดังกลาวเปนการบอกเลิกกอนที่สัญญาจะครบ

กําหนด 1 ปลูกคายินยอมใหบริษัทจัดการจัดเก็บคาธรรมเนียม และคาใชจายในการจัดการกองทุนที่ระบุในขอ 7. จากลูกคาเทากับ
 อัตราคาธรรมเนียม และคาใชจายในการจัดการกองทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการไดทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทุนสวนบุคคล 

11.3 เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการจะมีคําสั่งใหผูรับฝากทรัพยสินสงมอบทรัพยสินของกองทุนของลูกคา (ภายหลังจาก 
การหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนของลูกคาตามขอกําหนดของสัญญานี้แลว) พรอมกับเอกสารสิทธิ 
หรือหนังสือสําคัญแสดงสิทธิของกองทุนของลูกคาที่มีอยูเหนือทรัพยสินดังกลาว รวมตลอดถึงเอกสาร ตราสาร และหนังสือสําคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวของใหแกลูกคาภายใน 15 วันทําการนับจากวันท่ีสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายในระยะเวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและ 
ลูกคาตกลงกันท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาวจะตองอยูภายใตภาระการชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพยและทรัพยสินตาม 
ธุรกรรมของกองทุนดวย 

12. เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา
12.1 ในระหวางอายุสัญญา คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดอาจเปลี่ยนแปลงขอสัญญาขอหนึ่งขอใด หรือหลายขอ หรือขอความในเอกสารแนบ

ของสัญญาฉบับนี้ไดโดยไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ในการตกลงเปลี่ยนแปลงขอสัญญาดังกลาวนี้จะตองทําเปน 
 ลายลักษณอักษรลงลายมือช่ือคูสญัญาทั้งสองฝาย และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้

12.2 ในกรณีที่เงื่อนไขหรือขอตกลงขอใดขอหนึ่งในสัญญานี้ตกเปนโมฆะ ไมสมบูรณ หรือใชบังคับไมไดไมวาเปนเพราะเปนการขัดตอ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใด คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหเงื่อนไขหรือขอตกลงอื่นของสัญญา
นี้ยังมีผลสมบูรณ และใชบังคับไดระหวางคูสัญญาตอไป ท้ังน้ี คูสัญญาทั้งสองฝายจะตองทําความตกลงเพื่อแกไขขอความในสวนที่
ขัดตอกฎหมายนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  

13.  คําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุน
ลูกคารับทราบวาการลงทุนในทรัพยสินตามที่ระบุไวในนโยบายและขอจํากัดการลงทุนนั้น มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง อันเนื่องจากมูลคา

และผลตอบแทนของกองทุนสามารถขึ้นลงและผันแปรไปตามระดับราคาของทรัพยสินที่ลงทุนตลอดจนการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของ
กองทุนและลูกคาตกลงยอมรับถึงความเสี่ยงดังกลาว นอกจากนี้ลูกคารับทราบวาลูกคาอาจไมไดรับทรัพยสินตามจํานวนที่ไดสงมอบใหแก
บริษัทจัดการรวมถึงอาจไมไดรับทรัพยสินที่ไดลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารคืนไมวาทั้งจํานวนหรือบางสวน และลูกคารับรองวา ไดรับคํา
เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเนื่องจากการลงทุนและลูกคารับทราบและเขาใจคําอธิบายของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความ
เสี่ยงดังกลาวโดยตลอดแลว 

อนึ่ง ลูกคาเขาใจและยอมรับวา บริษัทจัดการไมไดใหคํารับประกันหรือมอบหมายใหกรรมการหรือพนักงานใดๆ ของบริษัทจัดการใหคํา 
รับประกันแทนและในนามของบรษิัทจัดการ เกี่ยวกับเงินกองทุน อัตราผลตอบแทนหรืออัตราผลประโยชนท่ีแนนอนที่จะไดรับจากการจัด 
การกองทุนสวนบุคคลและยืนยันวา ในการเขาทําสญัญานีลู้กคาไมไดยึดถือคํารับประกันเกี่ยวกับเงินกองทุน อัตราผลตอบแทนหรืออัตรา 
ผลประโยชนท่ีแนนอนจากการจัดการกองทุนแตอยางใด 

14. การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
ในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน คูสัญญาตกลงใหใชวิธีการประเมินผลการดําเนินงานและมาตรฐานการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงาน (Benchmark) โดยบริษัทจัดการจะประเมินผลการดําเนินงานดังกลาวทุกเดือนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวใน
เอกสารแนบทายสําหรับกองทุนแตละประเภท ทั้งนี้ ลูกคาตกลงยอมรับวาการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอคา
ธรรมเนียการจัดการ          

/ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง...................... 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุง นโยบายและขอจํากัดการลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน คูสัญญาทั้งสองฝายอาจตกลง
พิจารณาเปลี่ยนแปลง แกไข ปรับปรุงวิธีการประเมินผลการดําเนินงานและมาตรฐานการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานใหมใหเหมาะสมกับ
นโยบายและขอจํากัดการลงทุนที่เปลีย่นแปลงโดยทําเปนลายลักษณอักษร  อยางไรก็ตาม   ลูกคารับทราบและยอมรับวาวิธีการประเมินผลการ 
ดําเนินงานและมาตรฐานการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน อาจเปลี่ยนแปลง หรือไมสามารถดําเนินการได หรืออาจมีความคลาดเคลื่อนได 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอมูลมาตรฐานการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจัดทําโดยองคกรภายนอก 

15. การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
บริษัทจัดการจะนําหลักเกณฑ และวิธีการตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลกําหนด เกี่ยวกับหลักการบัญชี และ

วิธีการคํานวณมูลคาของหลักทรัพยประเภทตางๆ เพื่อนําไปใชคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมมาใชกับการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนสวนบุคคลตามสัญญานี้ หากกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลไมกําหนดไว ใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการ
ของสมาคมที่เกี่ยวของกับธุรกิจจัดการลงทุนแทน 

16. ผูสอบบัญชี
ในกรณีที่ลูกคาประสงคใหผูสอบบัญชีของลูกคาเขาตรวจสอบกองทุนหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับกองทุนของลูกคา ลูกคาจะตองแจงให

บริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนวันที่ผูสอบบัญชีนั้นจะเขาตรวจสอบ 

17. การเพ่ิม และการลดทรัพยสินของกองทุน
ในกรณีที่ลูกคาตองการเพิ่มหรือลดทรัพยสินของกองทุน ลูกคาจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 17.1 การเพิ่มทรัพยสินของกองทุน 

ใหลูกคาแจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรถึงรายละเอียดของทรัพยสินที่ลูกคาจะลงทุนเพิ่มเติมลวงหนา ไมนอยกวา 
2 วันทําการ ทั้งนี้ใหนําขอ 2 ของสัญญานี้มาใชบังคับกับการสงมอบทรัพยสินสวนที่เพิ่ม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสวนท่ีเพิ่ม และ 
หนาที่ของบริษัทจัดการในการจัดการลงทุนทรัพยสินสวนที่เพิ่ม โดยอนุโลม 

17.2 การลดทรัพยสินของกองทุน 
เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในเอกสารแนบทาย ใหลูกคาแจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 
15 วัน สําหรับการลดทรัพยสินของกองทุน แตอยางไรก็ตามลูกคาจะลดเงินกองทุนจนต่ํากวา 1 ลานบาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
ไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทจัดการและในการลดทรัพยสินของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะนําเงินฝากเขาบัญชี
ธนาคารของลูกคาที่ไดระบุไวในเอกสารเปดบัญชี หรือในบัญชีอื่นใดของลูกคาที่ลูกคาไดแจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ อยางไรก็ตามบริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินใหแกลูกคาโดยจายเปนเช็คขีดครอมระบุชื่อ
ลูกคา  

 อนึ่งในกรณีที่การจายเงินจากทรัพยสินของกองทุนจะตองทําในรูปของการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่กําหนดไวหรือชําระดวยเช็ค บริษทั
จัดการจะดําเนินการที่จําเปนเพื่อจําหนายทรัพยสินของกองทุน เพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินดังกลาวมาชําระใหแกลูกคา และใน
กรณีการลดทรัพยสินของกองทุนจะตองกระทําในรูปของการสงมอบหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการที่จําเปนเพื่อใหมี
การโอนและ/หรือสงมอบทรัพยสนิเหลานั้นตามวิธีการที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกัน 

18.  การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
18.1 ลูกคาตกลงรับทราบวา การกระทาํหรือธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย ตราสาร หรือทรัพยสิน อาจมีความขัดแยงทางผล

ประโยชนเกดิขึ้นได และลูกคาไดรับทราบและเขาใจถึงคําอธิบายเกี่ยวกับการกระทําที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน
แลว ดังนั้นลูกคาจึงตกลงและยินยอมใหเปนดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการกระทําการซึ่งอาจเกีย่วของกับ ความขัดแยงทางผล 
ประโยชนดังตอไปนีไ้ด 
(ก) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทที่บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการกองทุนสวนบุคคลของบริษัทจัดการเปนกรรมการ 

หรือถือหุนเกินรอยละหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น หรือที่บุคคลดังกลาว ถือหุนรวมกันเกินรอย
ละสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น ท้ังน้ี การถือหุนของบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการกองทุนสวน 

/ บุคคลในกรณีดังกลาว ...................... 
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บุคคลในกรณีดังกลาว ใหหมายความรวมถึงการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไม บรรลุนติิภาวะของบุคคลดังกลาวดวย 
(ข) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่บริษัทจัดการ  หรือบริษัทในเครอืของบริษัทจัดการเปนผูออก  ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก

หลังหรือผูค้ําประกัน 
(ค) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทอื่นใด เฉพาะในสวนท่ีบริษัทจัดการทําหนาที่เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจัดเตรียม

คําเสนอซื้อ ท่ีปรึกษาของผูถือหุนของกิจการที่ถูกเสนอซือ้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตัวแทนจําหนาย หลักทรัพย หรือ
ตัวแทนสนับสนุน ท้ังน้ี ลูกคาตกลงยอมรับวา บริษัทจัดการจะไมเปดเผยขอมูลเกีย่วกับการทําธุรกรรมดังกลาว ซึ่งยังไมมีการ 
เปดเผยตอสาธารณะ และลูกคาตกลงที่จะไมรับขอมูลในกรณีดังกลาว 

(จ) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่ไดมาหรือจําหนายไประหวางกองทุนของลูกคากับกองทุนรวม กองทุนสวน บุคคล หรือ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการลงทุน 

(ฉ) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ รวมทั้งบริษัทใน
เครือของบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการลงทุน 

อนึ่ง ปจจุบัน บริษัทมีการลงทุนใน “กองทุนเปดฟลลิปบริหารเงิน (PCASH)” ซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารการเงิน บริหารโดยบริษทั 
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมฟลลิป ซึ่งเปนบริษัทลูกของบริษัทจัดการ 

(ช) มอบหมายใหบริษัทแมบริษัทในเครือทําหนาที่บริหารกองทุนแทนทั้งการลงทุนในประเทศและตางประเทศรวมถึงการทํา
หนาที่ผูรับฝากทรัพยสินที่เกิดจากการบริหารกองทุนน้ันดวย 

(ซ) ทําการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทจัดการ บริษัทแม หรือบริษัทในเครืออนึ่ง ปจจุบัน ฝายกองทุนสวนบุคคลมีการซื้อขาย
หลักทรัพยผานบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่ลูกคาประสงคจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการใหความยินยอมเกี่ยวกับการกระทําซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนใหกระทําเปนลายลักษณอักษรและลงลายมือชื่อคูสัญญาทั้งสองฝาย 

18.2 ลูกคาตกลงใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานประจําเดือนเกี่ยวกับการกระทําซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตามขอ 
18.1  เฉพาะในเดือนท่ีมีการทําธุรกรรมดังกลาวเทานั้น สําหรับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยแสดงการถือครองหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาว ณ วันที่จัดทํารายงานทั้งนี้
ใหบริษัทจัดการจัดสงรายงานการทําธุรกรรมตามขอ 18.1 ใหลูกคา ในเดือนถัดจากเดือนที่มีการทําธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดทํารายงานตามวรรคกอน บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ลงทุน  
ชื่อหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุน จํานวน ราคาตอหนวย มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุน และอัตราสวนการลงทุนโดย
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
(ก) การจัดทํารายงานสําหรับการซื้อขาย “กองทุนเปดฟลลิปบริหารเงิน (PCASH)” ซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารการเงิน บริหาร

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมฟลลิป บริษัทใช PCASH เปนเครื่องมือในการบริหารการเงินระยะสั้นใหกับลูกคาและ
มีธุรกรรมเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงเปนรายวัน ดังนั้นบริษัทจะรายงานเฉพาะสถานการณถือครองกองทุน ณ.วันที่มีการ
สรุปผลประกอบการรายเดือนเทาน้ัน 

(ข) การจัดทํารายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทจัดการ บริษัทแม หรือบริษัทในเครือ บริษัทจะจัดทํารายงานราย
ป ถึงมูลคาและสัดสวนการซื้อขายที่ผานบริษัทจัดการ บริษัทแม หรือบริษัทในเครือโดยรายงานสรุปในภาพรวมของทุก
กองทุนท่ีมี นโยบายการลงทุนเดียวกัน 

 อนึ่ง ในการคํานวณอัตราสวนการลงทุนโดยเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุน โดย
เปรียบเทียบมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนกับอัตราสวนการถือครองหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาว ณ วันที่จัดทํารายงาน

ลูกคาตกลงรับทราบและยอมรับวา 
(ก) บริษัทจัดการอาจจัดการกองทุนสวนบุคคลใหกับบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการกองทุนสวนบุคคลและใหหมายความรวมถึงคู

สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย 
(ข) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพื่อบริษัทจัดการเองเชนเดียวกับที่ลงทุนเพื่อกองทุนสวนบุคคล 

19. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด
(ก) ผูแทนของกลุมบุคคลหรือกลุมนิติบุคคล ในกรณีที่ลูกคาเปนกลุมของนิติบุคคล หรือกลุมบุคคล และนายทะเบียนหลักทรัพย 

/ ไมรับจดทะเบียนผูถือหลักทรัพย...................... 
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ไมรับจดทะเบียนผูถือหลักทรัพยในช่ือของลูกคาทุกรายในกลุมของลูกคา ลูกคาตกลงใหบริษัทจัดการดําเนินการจดทะเบียน
หลักทรัพยในช่ือของบุคคลที่ไดระบุไวในเอกสารแนบทายของสัญญานี้ ซึ่งเปนสมาชิกในกลุมของลูกคา เพื่อใหเปนผูแทนของ
กลุมลูกคาในการถือหลักทรัพยดังกลาว และในกรณีดังกลาวลูกคาตกลงที่จะรับผิดและชดใชความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นแก
บริษัทจัดการอันเนื่องมาจากการกระทําของผูแทนของลูกคา 

(ข) การใชสิทธ ิ การที่ลูกคาหรือบริษทัจัดการไมไดเรยีกใหคูสญัญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัตติามสัญญานี้ หรือเรียกใหคูสญัญาอีกฝาย
หนึ่งปฏิบัติตามสญัญานีล้าชา หรือการไมใชสิทธิหรือไมไดการชดใชตามสญัญานี้ หรือความลาชาในการใชสิทธิหรือความ
ลาชาในการ ไดรับการชดใชตามสัญญานี้ ไมถือเปนการสละซึ่งสิทธิ หรือการไดรบัการชดใช หรือสละซึ่งขอกําหนดใดๆ ใน 
สัญญาน้ี ท้ังน้ี การสละสิทธิใดๆ ของคูสัญญานั้นใหทําเปนลายลักษณอักษรและมผีลเฉพาะกรณี ตามท่ีระบุไวเทานั้น 

(ค) การบันทึกเทป  ลูกคาและบริษัทจัดการยินยอมใหมีการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทหรือการบันทึกขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสใดๆ 
การสงคําบอกกลาวบรรดาคําสั่งและคําบอกกลาวตามสัญญานี้จะตองทําเปนหนังสือ  ท้ังน้ี คําบอกกลาวที่จัดสงโดยคูสัญญา
ฝายหนึ่งไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งหากไดสงโดยทางไปรษณียหรือสงโดยบุคคล และไดจัดสงไปยังสถานที่ตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในสัญญานี้หรือท่ีอยูซึ่งคูสัญญาฝายหนึง่ไดแจงเปลี่ยนแปลงมายังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรือตามที่ปรากฏในเอกสารที่
คูสัญญาฝายหนึ่งแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบแลวใหถือวาคูสัญญาฝายนั้นไดรับโดยชอบแลว โดยในกรณีที่เปนการสง
ทางไปรษณียใหถือวาคูสัญญาอีกฝายไดรับคําบอกกลาวเมื่อพน 3 วันทําการนับจากวันท่ีไดมีการสงคําบอกกลาวนั้น 

(ง) บริการรับเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลูกคายินดีใหบริษัทจัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   
(E-mail) แทนการสงเอกสารผานทางไปรษณยี โดยลูกคาเห็นวาเปนวิธีการที่เหมาะสมและเปนประโยชน เวนแตลูกคามีความ
ประสงคไมรับเอกสารผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้
 ผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของบันทึกขอตกลงฉบับนี้ใหอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแกไขใดๆ ของ พรบ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว รวมถึงขอ

กฎหมายฉบับอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมการรับสงขอมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส

 เมื่อลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลูกคาทราบถึงความรับผิดชอบและลูกคาตกลงวา

จะเปนผูแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

 เอกสารที่ลูกคายินยอมตกลงใหบริษัทจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แกลูกคา ใหรวมถึงแตไมจํากัดแต

เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย / ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพยสิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี

รายงานหลักทรัพยคงเหลือและเอกสารหรือขอมูลอันใดที่เกี่ยวของ

 ลูกคาทราบวาลูกคาสามารถขอใหบริษัทจัดพิมพและออกเอกสารตนฉบับประเภทใดๆ หรือลูกคาตองการยกเลิกการรับ

เอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลูกคาจะตองแจงความประสงคนั้นเปนลายลักษณอักษรแกบริษัท

ลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ กอนวันที่ลูกคามีความประสงคจะใหการยกเลิกรับหรือขอเอกสารผานทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) มีผลบังคับใช

 ลูกคามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือ

ความ เสียหายที่ อาจเกิดขึ้นได ซึ่งไดแก (แตไมจํากัดอยูเพียงแต) การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การสงขอมูล

เปนไปอยางลาชาหรือไมสามารถสง ขอมูลได การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(E-mail)ของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือเขามาลวงรูขอมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของขอมูลประการอื่น

ใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัด

 ในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ซึ่งเปนสื่อสารสาธารณะที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกคา

เขาใจและยอมรับวาบริษัทไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกลาว และ

การที่บริษัทปฏิบัติตามคําขอของลูกคาในการจัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) นี้ มิไดเปนการรับรอง

หรือรับประกันวาบริษัทจะสามารถปองกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได

 ลูกคาทราบและตกลงวาลูกคามีหนาที่ในการตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลในเอกสารทุกประเภทที่ไดรับทุกครั้ง

/ ทั้งนี้หากลูกคามิไดโตแยง..................... 
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ทั้งนี้หากลูกคามิไดโตแยงหรือคัดคานความถูกตองของขอมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทําการนับจากเวลาที่ลูกคา

ไดรับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดสงไปยังที่ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ของลูกคาแลว ใหถือวาลูกคาไดตกลง

ผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและใหถือวาบริษัทไดกระทําการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณแลว 

(จ) การโอนสิทธิตามสัญญา คูสัญญานี้ไมวาฝายใดไมอาจโอนสิทธิและหรือหนาที่ตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นโดยไมไดรับความ
ยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

(ฉ) สัญญาทั้งหมดสัญญาฉบับนี้และเอกสารแนบทายสัญญาฉบับนี้ตลอดจนเอกสารสัญญาอื่นใดและความยินยอมอื่นใดที่ลูกคา
ไดทําใหไวแกบริษัทจัดการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกองทุนภายใตสัญญานี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้

(ช) หัวขอของสัญญาหัวขอตางๆ ที่ใชในสัญญาฉบับนี้มีไวเพื่อความสะดวกในการอางอิงเทานั้น มิใหนํามาใชในการตีความ
สัญญาแตประการใด 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว เพื่อ
เปนหลักฐานจึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตราไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางเก็บสัญญานี้ไวฝายละหนึ่งฉบับ 

ลงชื่อ        ลูกคา   ลงชื่อ  บริษัทจัดการ 
 (     )     บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ลงชื่อ  พยาน   ลงชื�อ พยาน 
  (    )    (  ) 

การเก็บ รวบรวม  ใช้ เปิดเผยข้อมูล
บรษัิทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตคิุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  เพื�อประโยชน์ของลูกคา้ ลูกคา้ยินยอมให้บรษัิท จัดเก็บ รวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้โดยมีวตัถุประสงคท์ี�จําเป็นเพื�อการให้บรกิารแก่ลูกคา้ การมอบหมายงานให้ผู้อื�นดาํเนินการ
แทนบรษัิทเพื�อสนับสนุนการให้บรกิาร เช่น ดา้นการจัดส่งเอกสาร ดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ นอกจากนี� ลูกคา้ทราบดวีา่บรษัิทอาจเปิดเผย
ข้อมูลดงักล่าว ไปยังบุคคลภายนอก ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ เมื�อ
บรษัิทฯ หรอืน่วยงานทางราชการตา่ง ๆ ดงักล่าวรอ้งขอ หรอืเพื�อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�หน่วยงานดงักล่าวกําหนด กลุ่มบรษัิท Phillip 
Group ที�ตั �งอยู่ ในประเทศ และตา่งประเทศ ซึ�งประเทศปลายทางอาจมี หรอือาจจะไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลในลักษณะเดยีวกันกับ
ประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงค์ ในทํานองเดยีวกัน แตอ่ย่างไรนั�น บรษัิทมีการดาํเนินการตามขั �นตอน และมาตรการตา่ง ๆ เพื�อให้ลูกคา้มั�นใจ
ไดว้า่การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะโอนอย่างปลอดภัย และบุคคลที�รบัโอนข้อมูลนั�นมีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที�เหมาะสม และ
การโอนข้อมูลนั�นชอบดว้ยกฎหมาย โดยอาศัยข้อยกเวน้ตามที� ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย และยินยอมให้ผู้รบัข้อมูลจากบรษัิทดงักล่าว เก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวตอ่ไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทั �งนี� รายละเอียดอื�น ๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการ
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที�เผยแพร ่ไวท้ี�เวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.poems.in.th) ซึ�งท่านจําเป็นตอ้งศึกษาและทําความเข้าใจเพื�อประโยชน์
สูงสุดของท่าน

20.



-14- 





-15- 



-16- 



-17- 



-18- 

































การเก็บ รวบรวม  ใช้ เปิดเผยข้อมูล
บรษัิทหลักทรพัย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตคิุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  เพื�อประโยชน์ของลูกคา้ ลูกคา้ยินยอมให้บรษัิท จัดเก็บ รวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้โดยมีวตัถุประสงคท์ี�จําเป็นเพื�อการให้บรกิารแก่ลูกคา้ การมอบหมายงานให้ผู้อื�นดาํเนินการ
แทนบรษัิทเพื�อสนับสนุนการให้บรกิาร เช่น ดา้นการจัดส่งเอกสาร ดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ นอกจากนี� ลูกคา้ทราบดวีา่บรษัิทอาจเปิดเผย
ข้อมูลดงักล่าว ไปยังบุคคลภายนอก ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ เมื�อ
บรษัิทฯ หรอืน่วยงานทางราชการตา่ง ๆ ดงักล่าวรอ้งขอ หรอืเพื�อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�หน่วยงานดงักล่าวกําหนด กลุ่มบรษัิท Phillip 
Group ที�ตั �งอยู่ ในประเทศ และตา่งประเทศ ซึ�งประเทศปลายทางอาจมี หรอือาจจะไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลในลักษณะเดยีวกันกับ
ประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงค์ ในทํานองเดยีวกัน แตอ่ย่างไรนั�น บรษัิทมีการดาํเนินการตามขั �นตอน และมาตรการตา่ง ๆ เพื�อให้ลูกคา้มั�นใจ
ไดว้า่การโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะโอนอย่างปลอดภัย และบุคคลที�รบัโอนข้อมูลนั�นมีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที�เหมาะสม และ
การโอนข้อมูลนั�นชอบดว้ยกฎหมาย โดยอาศัยข้อยกเวน้ตามที� ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย และยินยอมให้ผู้รบัข้อมูลจากบรษัิทดงักล่าว เก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวตอ่ไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งักล่าว ทั �งนี� รายละเอียดอื�น ๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการ
คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลที�เผยแพร ่ไวท้ี�เวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.poems.in.th) ซึ�งท่านจําเป็นตอ้งศึกษาและทําความเข้าใจเพื�อประโยชน์
สูงสุดของท่าน
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