
              ปรับปรุงลาสุด 1 ก.ค. 57 

 
 
 
 
   
 
 

1.  ขอมูลท่ัวไป (ก) กรณีบุคคลธรรมดา 

ชื่อ – สกุล (ไทย)      ___________________________________________________________________________________________________________ 
              (อังกฤษ) ___________________________________________________________________________________________________________ 
วัน/เดือน/ปเกิด___________________________ อาย_ุ__________________ ป เพศ __________________ สัญชาติ ______________________________ 
ประเทศที่เกิด___________________________________________________ สถานภาพ    โสด   สมรส    หยา   มาย   
บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่ ________________________________________ ออกให ณ ___________________________________________ 
วันที่ออก_________________________________________________________________ วันที่หมดอายุ ________________________________________ 
หมายเลขไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) ___________________________________________________________________________________ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่____________________________ หมูบาน_______________________________________ ซอย ________________________ 
ถนน______________________________________________ตําบล/แขวง____________________________________ อําเภอ/เขต____________________ 
จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย________________ประเทศ ________________โทร (บาน)______________ มือถือ _______________________ 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงกับทะเบียนบาน) เลขที่_____________หมูบาน_______________________________________ ซอย ________________________ 
ถนน______________________________________________ตําบล/แขวง____________________________________อําเภอ/เขต____________________ 
จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย________________ประเทศ ________________โทร (บาน)______________ มือถือ _______________________ 
อาชีพ_____________________________________________ สถานที่ทํางาน ______________________________________________________________ 
ประเภทธุรกิจ_______________________________________ตําแหนง___________________________________________________________________ 
เลขที่______________________________________________อาคาร/ชั้น_____________________________________ ซอย ________________________ 
ถนน______________________________________________ตําบล/แขวง____________________________________ อําเภอ/เขต____________________ 
จังหวัด_________________ รหัสไปรษณีย_________________ประเทศ _________________โทร (บาน)_____________ มือถือ _______________________ 
ชื่อคูสมรส___________________________________________________________ที่ทํางาน__________________________________________________ 
ประเภทธุรกิจ ________________________________________________________ตําแหนง__________________________________________________ 
บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน  ชื่อ-สกุล ___________________________________________________ความสัมพันธ __________________________ 
ที่อยู ___________________________________________________________________________________โทร. ________________________________ 

(ข)  กรณีนิติบุคคล 

ชื่อนิติบุคคล (ไทย)     __________________________________________________________________________________________________________ 
                (อังกฤษ) __________________________________________________________________________________________________________ 
สถานที่ทําการ เลขที่_______________________ อาคาร/ชั้น_______________________________________ ซอย_________________________________ 
ถนน___________________________________ ตําบล/แขวง______________________________________ อําเภอ/เขต____________________________ 
จังหวัด__________________________________รหัสไปรษณีย_____________________________________ โทรศัพท _____________________________ 
โทรสาร _________________________________ประเภทธุรกิจ ____________________________________ เลขประจําตัวผูเสียภาษอีากร ______________ 
จํานวนพนักงานในบริษัท (โดยประมาณ) _________________หมายเลขไปรษณยอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address)____________________________________ 
ชื่อผูบริหารสูงสุดของบริษัท ____________________________________________บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่___________________________ 
ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (โปรดระบุชื่อกรรมการบริษัททุกทานตามรายชื่อในหนังสือรับรองของบริษัท) 

ชื่อ-สกุล บัตรประชาชนเลขที่/  
หนังสือเดินทางเลขที่ 

สถานะภาพสมรส ตําแหนงทางการเมือง         
(ในประเทศ/ตางประเทศ) 

ประวัติการทําความผิดตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

____________________________ ____________________ ________________   ไมมี   มี ___________   ไมมี   มี _________ 
____________________________ ____________________ ________________   ไมมี   มี ___________   ไมมี   มี _________ 
____________________________ ____________________ ________________   ไมมี   มี ___________   ไมมี   มี _________ 
____________________________ ____________________ ________________   ไมมี   มี ___________   ไมมี   มี _________ 
____________________________ ____________________ ________________   ไมมี   มี ___________   ไมมี   มี _________ 
____________________________ ____________________ ________________   ไมมี   มี ___________   ไมมี   มี _________ 
____________________________ ____________________ ________________   ไมมี   มี ___________   ไมมี   มี _________ 
____________________________ ____________________ ________________   ไมมี   มี ___________   ไมมี   มี _________ 

ชื่อผูดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา (Custodian) ถามี ___________________________________________________________________________________ 
 

แบบคําขอเปดบัญชีและหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลและการดําเนินการเกีย่วกับบัญชี
และสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited  
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รายช่ือผูถือหุนตั้งแต 30% ข้ึนไป : 
ชื่อ______________________________________สัญชาติ____________ถือหุน_______% ตําแหนงทางการเมือง    ไมมี      มี คือ_________________ 
ชื่อ______________________________________สัญชาติ____________ถือหุน_______% ตําแหนงทางการเมือง    ไมมี      มี คือ_________________ 
กรณีผูถือหุนตั้งแต 30% เปนนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุนในทอดตอๆ ไป  ( ตั้งแต 50% ข้ึนไป ): 
ชื่อนิติบุคคล______________________________________________ สัญชาติ____________________________ ถือหุน__________________________%   
ชื่อนิติบุคคล______________________________________________ สัญชาติ_____________________________ ถือหุน_________________________%   
ชื่อนิติบุคคล______________________________________________ สัญชาติ_____________________________ ถือหุน_________________________%   
   ผูรับมอบอํานาจในการสั่งซ้ือขาย                                                            ผูรับมอบอํานาจในการชําระราคา 

ชื่อ-สกุล      ลายเซ็นต ความสัมพันธ       ชื่อ-สกุล  ลายเซ็นต      ความสัมพันธ 
_______________________ ______________ ______________  _______________________ ___________ _____________________ 
_______________________ ______________ ______________  _______________________ ___________ _____________________ 
_______________________ ______________ ______________  _______________________ ___________ _____________________ 
เงื่อนไขการทํารายการ ___________________________________________________________________________________________________________ 
( กรุณาแนบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือมอบอํานาจ ) 

2.  ลักษณะการทาํธุรกรรม 

วัตถุประสงค                          เพื่อการลงทุนระยะยาว          เพื่อเก็งกําไร | ลงทุนระยะส้ัน             เพื่อปองกันความเส่ียง 
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได    ระดับต่ํา                             ระดับกลาง                                  ระดับสูง 
ประสบการณการลงทุน         RMF                            LTF     อื่นๆ ________________________________ 

รายไดหลักตอป         200,000 - 500,000 บาท         500,001 – 1,000,000 บาท        1,000,001 – 5,000,000 บาท     > 5,000,000 บาท   
รายไดอื่นๆ ตอป        100,000 - 500,000 บาท         500,001 – 1,000,000 บาท        > 1,000,000 บาท                     ไมมี 
แหลงที่มาของรายไดหลัก      ธุรกิจสวนตัว             อื่นๆ _____________________________ 
แหลงที่มาของรายไดอื่น      ธุรกิจสวนตัว             การลงทุน                             มรดก                                    อื่นๆ _____________ 
แหลงที่มาของรายไดมาจาก    ประเทศไทย             ประเทศอื่น (โปรดระบุ) _____________________________ 
มูลคาสินทรัพย  ( เงินฝาก  หลักทรัพย ฯลฯ)                 < 1,000,000  บาท                  1,000,000 – 10,000,000 บาท      > 10,000,000 บาท   
ภาระคาใชจายตอเดือน (% ของรายไดตอเดือน)               < 25 %                               25% - 50%                              มากกวา 50 

บัญชีธนาคารเพ่ือชําระคาขายและอืน่ๆ  
ธนาคาร ________________ สาขา ________________    กระแสรายวัน       ออมทรัพย  เลขที่บัญชี ______________________________ 
หมายเหตุ        ชื่อบัญชีจะตองเปนชื่อเดียวกันกับที่ใชเปดบัญชีกับบริษัท  ( ไมใชบัญชี และ/หรือ ) 
กรณีอยูระหวางรอผลขอใช ATS   คาซ้ือ        จายเช็ค             นําฝากเขาบัญชีบริษัท                                                         
   คาขาย      ขอใหบริษัทนําฝากเขาบัญชีขาพเจา                                           

5.  วิธีการสงคําส่ังซ้ือขาย 
   ซ้ือขายผานเจาหนาที่การตลาด                 ซ้ือขายผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส        

6.  วิธีการรับเอกสาร ขาวสารจากบริษัท 

  เชน ใบยืนยันการซ้ือขาย หนังสือแสดงยอดหลักทรัพยคงเหลือ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการซ้ือขาย 
   รับทางอีเมลล (โปรดอานเงื่อนไขและระบุ Email Address ในบันทึกขอตกลงการขอรับเอกสารทาง Email ดานหลัง) 
   รับเปนเอกสารสงไปยัง          ที่อยูตามทะเบียนบาน       ที่อยูปจจุบัน           ที่ทํางาน/สถานที่ทําการ 

 7.  แบบแสดงตนท่ัวไป 
บริษัทหลักทรัพยอื่นที่ใชบริการ        ไมมี          มี คือ  __________________________________________________________________________ 
บุคคลอื่นที่ไดรับประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย          ไมมี                  มี คือ  ______________________________________________ 
บุคคลอื่นที่มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย              ไมมี                   มี คือ  ______________________________________________ 
ตําแหนงทางการเมือง (ตนเอง)        ไมมี         มี คือ__________________    (ของคูสมรส)    ไมมี    มี คือ____________________________
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปที่ผานมา : 

 ไมเคยกระทําผิด                                     เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน ________________________________________ ป พ.ศ.__________ 
การมีสวนรวมในธุรกรรมตอไปน้ี                                                                              

 ไมมี     ธุรกิจคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา    ธุรกิจคาของเกา            ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ                
 ธุรกิจบริการโอนเงิน                ธุรกิจคาสิโนหรือบอนการพนัน  ธุรกิจสถานบริการ             ธุรกิจคาอาวุธยุทธภัณฑ                
  ธุรกิจนายหนาจัดหางาน        ธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร 

3.  ขอมูลสถานะทางการเงิน 

4.  เงื่อนไขการรับจายเงินกับบริษทั 
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8.  ผูรับมอบอํานาจ 
 ไมมี               
 มี ชื่อผูรับมอบอํานาจ________________________________________________________ ความสัมพันธ ___________________________________ 

 (โปรดลงนามในหนังสือมอบอํานาจ และแบบฟอรม KYC) 

9.  อ่ืนๆ 
      โปรดระบุรายละเอียด 
ทานเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม         ไมใช         ใช _______________________________________ 
ทานถือสัญชาติอเมริกัน หรือถือ U.S. Green Card หรือไม           ไมใช          ใช _______________________________________ 
ทานมีที่พํานักอาศัย หรือที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O Box) หรือไม           ไมใช         ใช _______________________________________ 
ทานถือหมายเลขโทรศัพทของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม             ไมใช          ใช _______________________________________ 
ทานมีการมอบอํานาจในการทําธุรกรรมใหผูถือสัญชาติอเมริกัน   
หรือผูมีที่พํานักอาศัย/ที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม         ไมใช           ใช _______________________________________ 

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผูท่ีไมมีสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน 
1. ทานยืนยันวาขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ 
2. ในกรณีที่ทานไมใชบุคคลอเมริกัน ทานตกลงท่ีจะแจงใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
ทานเปนบุคคลอเมริกัน ภายใตกฏหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา 
3. ทานรับทราบและตกลงวาในกรณีที่ทานมิไดแจงใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทราบในทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
สถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของทาน หรือการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะความไมเปนบุคคลอเมริกันของทาน 
จะมีผลใหบริษัทฯ มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
4. ทานรับทราบและตกลงวาหากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมน้ี หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนสมบูรณ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมด
หรือแตบางสวน 
การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี 
ภายใตขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ/หรือขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และหนวยงานภาษีอากรในประเทศ 
และ/หรือตางประเทศ  ทานตกลงใหความยินยอมและตกลงท่ีจะไมยกเลิกเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาวแกบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ในการดําเนินการดังตอไปน้ี 
1. เปดเผยขอมูลตางๆของทาน เพื่อประโยชนในการปฎิบัติตาม FATCA ใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศซ่ึงรวมถึง หนวยงาน
จัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ขอมูลดังกลาว ไดแก ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรือมูลคา
คงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออก จากบัญชีในระหวางปปฎิทินที่ผานมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน 
และ/หรือ ทรัพยสินอื่นๆ ที่มีอยูกับบริษัทฯ ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่นๆ ที่เกีย่วกับความสัมพันธทางธุรกิจที่อาจถูกรองขอโดยหนวยงานทางภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ดวย 
2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือเงินไดที่ทานอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัทฯ ในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ 
ตางประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ดวย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑตางๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหวางบริษัทฯ และหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร
ดังกลาว  
 หากทานไมใหขอมูลที่จําเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือขอมูลที่จําเปนตองรายงานใหแก บริษัทหลักทรัพย ฟลลปิ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือไมสละสิทธิ์ในการบังคับใชกฎหมายที่หามการรายงานขอมูล บริษัทฯ มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร  

10.  ขอตกลง สัญญาแตงต้ังตัวแทนซ้ือขาย / จัดจําหนายหนวยลงทุน 

สัญญาน้ีทําที่บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และขาพเจาดังที่ปรากฎชื่อในแบบคําขอและสัญญาฉบับน้ี (“ลูกคา”) โดยทั้งสองฝาย  
ตกลงดังน้ี  
“บริการออนไลน / บริการโพเอ็มส” หมายถึง บริการการส่ังซ้ือขายหนวยลงทุน หรือบริการอื่นใดที่บริษัทจัดทําไวใหลูกคาโดยผานทางคอมพิวเตอร  
“รหัสประจําตัว” หมายถึง รหัสประจําตัวของลูกคาที่บริษัทกําหนดไวเพื่อใชสําหรับบัญชีซ้ือขายหนวยลงทุนและ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัท  
1.  ลูกคาตกลงแตงตั้ง และมอบอํานาจใหบริษัทเปนตัวแทนและ/หรือนายหนา โดยไดมอบอํานาจใหบริษัทเปนผูรับมอบอํานาจทั่วไปของลูกคาเพ่ือบรรลุวัตถุ 
ประสงคของการซ้ือขายหนวยลงทุนแทนลูกคาได โดยลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนของลูกคาทุกประการ ไมวาจะเปนการส่ังซ้ือขาย
โดยลายลักษณอักษรหรือคําส่ังดวยวาจา หรือทางโทรศัพท โทรสารหรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหนวยลงทุนซ่ึงถือปฏิบัติอยูทั่วไป  
2.  ลูกคาทราบวาเปนสิทธิของบริษัทท่ีจะไมรับคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนของลูกคาก็ได  ในกรณีที่ลูกคามีหน้ีคางชําระจากการซื้อขายหลักทรัพยกับทางบริษัท หรือ
กรณีจําเปนอื่นใด เพื่อที่จะปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับทางบริษัทและบุคคลภายนอกหรือในกรณีสมควรอยางอื่น และในกรณีดังกลาวน้ันลูกคาไมสามารถที่จะ
ยกสิทธิหรือขอตอสูใดๆ  ตามกฎหมายข้ึนอางหรือตอสูกับทางบริษัท  ลูกคาตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายทีลู่กคามีตามกฎหมายและสละสิทธิที่จะยกขอตอสูใดๆ ข้ึน 
ตอสูกับบริษัท  
3. ในกรณีที่ลูกคาถึงแกความตาย ตกเปนผูไรความสามารถ ตกเปนผูเสมือนไรความสามารถ ตกเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว ลมละลาย เลิกกิจการถูกฟองรองเปนคดีตอ
ศาลใดๆ หรือเม่ือบริษัทเห็นสมควรเพื่อคุมครองผลประโยชนของลูกคาหรือบริษัท  ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทขายหรือถายโอนไปซ่ึงหนวยลงทุน ทรัพยสิน หรือ 
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สิทธิอื่นใดของลูกคา และ/หรือตกลง และยินยอมใหบริษัทซ้ือหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อชดใชใหแกบริษัทแทนหนวยลงทุนซ่ึงลูกคาไดสงใหบริษัทขายแลว 
 ทั้งน้ีโดยใหสิทธิแกบริษัทในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกคาที่มีตอบุคคลภายนอกและ/หรือ
บริษัท  
4.  ลูกคาตกลงที่จะชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนรวมถึงคาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนคาใชจายอื่นใดใหแกบริษัทตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาน้ี 
5.  ลูกคายินยอมใหบริษัทบังคับขายหนวยลงทุนและนําเงินที่ไดรับจากการขายหรือถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคาในบัญชีซ้ือขายหนวยลงทุน เพื่อนํามาชําระภาระ
หน้ีสินที่ลูกคามีตอบริษัททั้งที่มีอยูแลวในปจจุบัน หรือที่จะมีตอไปในอนาคต จนกวาจะมีการเลิกสัญญาฉบับน้ีและฉบับอื่นที่เกี่ยวของ โดยไมมีเงื่อนไขและขอโตแยงใดๆ  
6.  การบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส        
6.1  ลูกคาประสงคที่จะใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส  และตกลงตามเงื่อนไขตอไปน้ีของสัญญา นอกจากน้ีคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของรวมถึงขอกําหนดของบริษัทท่ีมีอยูในปจจุบัน  หรือที่จะไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาดวย  ยกเวนกรณีแจงความประสงควาไม 
ตองการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส        
6.2   บริษัทตกลงจัดใหบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส สําหรับลูกคาเพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการสงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนผานทางคอมพิวเตอร และ/หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด รวมถึงแตไมจํากัดเพียงอินเตอรเน็ตและเครือขายโทรคมนาคมมายังบริษัท  
6.3   ลูกคายินยอมใหบริษัทหักคาใชจายที่เกิดข้ึนในการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส  จากบัญชีซ้ือขายหนวยลงทุนตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนา  
6.4   เม่ือบริษัทอนุมัติแบบคําขอใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส  ลูกคาจะไดรับรหัสประจําตัวเพื่อใชทุกคร้ังที่ลูกคามีคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุน หรือใชบริการ
ออนไลน / บริการโพเอ็มส  ลูกคาจะตองเก็บรหัสประจําตัวไวเปนความลับ และจะรับผิดชอบตอการใชรหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ  ที่เกิดจากการใชบริการ
ออนไลน / บริการโพเอ็มส  โดยใหถือวาลูกคาไดสงคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนดวยตนเองซ่ึงจะมีผลผูกพันตามสัญญาน้ี และลูกคาจะแจงใหบริษัททราบทันทีหากลูกคา
ทราบถึงการสูญหายไมวาจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด รวมถึงกรณีที่ลูกคาไมสามารถไดรับขอความใดๆ หรือไมสามารถสงคําส่ังซ้ือ
ขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส          
6.5 ลูกคาตกลงที่จะรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสแตเพียงผูเดียว ดังน้ันลูกคาตกลงจะทําการตรวจ  
สอบใหม่ันใจวาบริษัทไดรับและบริษัทยอมรับคําส่ังดังกลาวเรียบรอยแลว  
6.6 ลูกคายอมรับวาเปนหนาที่ของลูกคาท่ีจะรองขอใหบริษัทออกหลักฐานการซ้ือขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ตามสัญญาฉบับน้ีแกลูกคา 
เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันการซ้ือขายกับบริษัท  
6.7 ลูกคายอมรับวาการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส      เพื่อการส่ังซ้ือขายหนวยลงทุนน้ัน    ลูกคาตองใชความระมัดระวังในการใชคอมพิวเตอร หรือส่ือ 
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด หรือในการใชรหัสประจําตัวของลูกคาเพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นเขาใชเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่นใด หรือในการใชรหัสประจําตัว
อันเกี่ยวของกับการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส   เพื่อการซ้ือขายหนวยลงทุน  
7. การดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคา 
7.1  บริษัทมีหนาที่ที่จะตองแยก และทําบันทึกรายละเอียดทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทดูแลและรักษาไวบรรดาทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดรับหรือจะไดรับไวเพื่อการ
ซ้ือขายหนวยลงทุน บริษัทจะแยกทรัพยสินของลูกคาไวภายใตการดูแลและรักษาของบริษัท ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัท หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความม่ันคง
และปลอดภัย โดยบริษัทจะแจงใหบุคคลอื่นน้ันทราบอยางชัดแจงวาทรัพยสินที่นํามาเก็บรักษาเปนของลูกคา  หากทรัพยสินของลูกคาสูญหายหรือเสียหาย อัน
เน่ืองมาจากการละเลยการปฎิบัติหนาท่ีของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสิน อันเน่ืองมาจากเหตุดังกลาวเต็มจํานวน ไมเกิน
ความเสียหายที่แทจริงตามสวนที่บริษัทจะตองรับผิดชอบและชดใช 
7.2  ลูกคาตกลงมอบหมายใหบริษัทจัดการดูแลทรัพยสินของลูกคา ทั้งน้ี ลูกคาเขาใจและทราบดีวาบริษัทอาจนําเงินของลูกคาไปลงทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ประกาศกําหนด หากบริษัทประสบปญหาทางการเงิน  เงินของลูกคาที่ฝากไวกับบริษัท ไมอยูภายใตมาตรการใหความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก  
7.3  บริษัทตกลงจะทําการแยกทรัพยสินของลูกคาเพื่อนําทรัพยสินของลูกคาไปดูแลและรักษาภายใตขอกําหนดแหงสํานักงาน กลต. การดําเนินการดังตอไปน้ีให ถือวา
เปนการแยกทรัพยสินตามวรรคกอนหนาน้ีแลว  
 7.3.1   ทรัพยสินประเภทเงิน  
 (ก)    แยกโดยการที่บริษัทนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน หรือนําไปลงทุนในลักษณะอื่น ตามที่สํานักงาน กลต. 
ประกาศกําหนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหน่ึงเปนประเภทชําระคืนเม่ือครบกําหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทจะไมกําหนดขอหามการไถถอนคืนกอนครบกําหนด 
 (ข)   แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง ซ่ึงบริษัทไดกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาเงินจํานวนดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคาโดยปราศจากเหตุสงสัย 
 7.3.2   ทรัพยสินประเภทหลักทรัพย  
 (ก)   แยกโดยการที่บริษัทนําไปฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือธนาคารแหงประเทศไทย  
 (ข)   แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง  ซ่ึงบริษัทไดกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาใบหลักทรัพยดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคา โดยปราศจากเหตุ
สงสัย 
  7.3.3  ทรัพยสินอื่นแยกไวในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาทรัพยสินอื่นน้ันเปนทรัพยสินของลูกคาโดยปราศจากเหตุสงสัย  
7.4  บริษัทจะดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคาดวยตนเอง  บริษัทจะไมแตงตั้งใหบุคคลใดเปนตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา ความในวรรคหนึ่งมิ
ใหหมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามความในขอ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)  
7.5  ภายใตขอบังคับขอ 7.3.1 (ก) ลกูคาใหความยินยอมตอบริษัทฯ ในการนําทรัพยสินของลูกคาไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไวกบัสถาบันการเงินท่ีมี
ความสัมพันธ ไมวาโดยทางตรง หรือทางออมกับบริษัทในลักษณะบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม โดยใหถือวาสัญญานี้เปนการแสดงความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการลงทุนดังกลาว 
7.6 บริษัทจะไมกระทําการใดอันมีผลเปนการกอเปลี่ยนแปลง โอนสงวนหรอืระงับสิทธิของลูกคาในทรัพยสินโดยปราศจากหรือไมเปนไปตามคําส่ังหรือความยินยอม
ของลูกคาหรือผูรับมอบอํานาจของลูกคา 
7.7 กรณีที่ลูกคามีสิทธิที่จะเขาประชุมผูถือหลักทรัพย  อันเน่ืองมาจากการเปนเจาของหลักทรัพยที่อยูในการดูแลรักษาของบริษัท  และประสงคจะแตงตั้งใหบริษัทเปน
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ผูรับมอบฉันทะใหเขาประชุมผูถือหลักทรัพย หรือออกเสียงลงคะแนนแทนลูกคาน้ัน บริษัทตกลงจะดําเนินการตามที่ลูกคาประสงคภายใตเงื่อนไขดังน้ี 
 7.7.1  การรับมอบฉันทะดังกลาวมิไดเกิดจากการชักชวนหรือชี้นําจากบริษัทเอง  
 7.7.2  การมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือและใหไวเปนการเฉพาะคราว และ  
 7.7.3  ในหนังสือมอบฉันทะตองมีขอความระบุอยางชัดเจนวา ลูกคาประสงคจะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมอยางไรหรือไม  
7.8  บริษัทจะจัดสงรายงานแสดงทรัพยสินของลูกคาไปใหแกลูกคาอยางนอยเดือนละคร้ัง เวนแตในเดือนน้ันลูกคาไมมีธุรกรรมซ่ึงกอใหเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ในทรัพยสินที่มอบใหบริษัทเปนผูดูแลรักษา โดยในกรณีที่ลูกคารายดังกลาวไมมีธุรกรรมติดตอกันตั้งแตหกเดือนข้ึนไป บริษัทจะจัดสงรายงานแสดงทรัพยสินของลูกคา
ไปใหแกลูกคาอยางนอยทุกหกเดือนตอคร้ัง  
7.9 บริษัทตกลงชําระคาดอกผลจากทรัพยสินของลูกคาหรือผลตอบแทนจากทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดดูแลและรักษาโดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น
ใหแกลูกคาดังน้ี  
 7.9.1  บริษัทชําระคาดอกผลจากทรัพยสินของลูกคา หรือผลตอบแทนจากทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดดูแลและรักษา โดยการฝากเงินหรือการลงทุนในลักษณะ
อื่นๆ ในอัตราที่ไมเกินกวาดอกผลหรือผลประโยชนที่บริษัทไดรับจริงจากการน้ัน  
 7.9.2  บริษัทตกลงชําระคาดอกผลหรือผลตอบแทนขางตนใหแกลูกคาภายในทุกๆ วันส้ินเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจะแจงใหทราบเปนคร้ังคราวไป  
7.10  ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมดอกผลจากทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทไดดูแลและรักษาใหแกบริษัท ดังน้ี  
 7.10.1  ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมในการที่บริษัทไดจัดการเก็บรักษาและดูแลทรัพยสินของลูกคาในอัตราที่บริษัทประกาศเปนคร้ังๆ ไป  
 7.10.2  ลูกคาตกลงชําระคาธรรมเนียมขางตนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจะแจงใหทราบเปนคร้ังคราวไป  
7.11  ลูกคาตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการของบริษัทกี่ยวกับการฝาก   ถอนทรัพยสินของลูกคาจากบริษัท   หรือดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคา ตลอด 
คาธรรมเนียมในการดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคาท่ีไดมีอยูกอน หรือในขณะที่ไดทําสัญญาฉบับน้ี โดยการเบิกถอนทรัพยสินของลูกคาแตละคร้ัง  ลูกคาหรือบริษัท 
ของลูกคาจะตองแจงตอบริษัทเปนลายลักษณอักษร และลงนามและสามารถถอนไดไมเกินจํานวนทรัพยสินที่มีอยูจริงหลังหักภาระหน้ีสินตางๆ ของลูกคาแลว อน่ึง
 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการดังกลาวขางตนอยางมีนัยสําคัญ บริษัทพึงจะไดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแกลูกคาโดยพลัน  
8. การเปลี่ยนแปลงแกไข 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
หนวยงานใดที่เกี่ยวของ อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ  แหงสัญญาน้ี ลูกคายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยเครงครัด  บริษัทสงวนสิทธิที่จะทําการแกไขเพ่ิมเติม
เงื่อนไขใดแหงสัญญาน้ีตามที่บริษัทเห็นสมควรเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยดังกลาว โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน  
9. การบังคับใชกฎหมาย         
 คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงใหสัญญาน้ีอยูภายใตบังคับและการตีความตามบทบัญญัติกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทยและการตัดสินคดีอยูภายใตบังคับของศาลไทย  

                        

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน 

กรุณาเลือกคําตอบที่คิดวาดีที่สุดสําหรับผูลงทุน เพียง 1 คําตอบ โดยทําเคร่ืองหมาย ในชอง  ในหัวขอที่ทานเลือก ตามคําถาม
ดังน้ี 

สําหรับ 
เจาหนาท่ีบริษัท 

คะแนน   ขอมูลสวนตัว  
ก ข 

1.1 ปจจุบันทานอายุเทาไร   

  1.   เกิน   60 ป 2.   50 - 60 ป 3.   35 – 49 ป 4.   ต่ํากวา 35  ป    

1.2 ระดับการศึกษาของทาน   

  1.   ต่ํากวาปริญญาตรี 2.   ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป           

1.3 มูลคาเงินออมและหลักทรัพยที่มีไวเพื่อการลงทุน (หลกัทรัพย  หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู  หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล   
หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา) 

  

1.   ต่ํากวา 1 ลานบาท 2.   1 ลานบาท – 3 ลานบาท  3.    สูงกวา 3 ลานบาท   

1.4  สัดสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งหมดเทียบกับทรัพยสินของทาน   

1.    มากกวารอยละ 60 2.   รอยละ  30-60 3.  รอยละ 10 - 30 4.   นอยกวารอยละ10       

   ประสบการณการลงทุน และเปาหมายการลงทุน 
2.1 ประสบการณลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพย  หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู  หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือ

สัญญาซ้ือขายลวงหนา) 
  

1.    ไมมี   2.   นอยกวา 1 ป 3.   1 – 5 ป 4.   มากกวา 5 ป       

2.2 ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนสวนน้ีเพื่อเปนคาใชจายประจําหรือไม   

1.    ตองการมากที่สุด 2.   ตองการบาง 3.   ตองการเพียงเล็กนอย 4.   ไมตองการ       

2.3 ทานประสงคจะจัดสรรเงินมาลงทุนเปนระยะเวลานานเทาใด โดยท่ีแนใจวาไมจําเปนตองใชเงินจํานวนนั้น   

1.    นอยกวา 1 ป 2.   1 – 3 ป 3.   3 – 7 ป 4.   มากกวา 7 ป       
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   ทัศนคติการลงทุน 
3.1 ระดับความเส่ียงของการลงทุนที่ทานยอมรับได 
       (การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเส่ียงสูง มักใหผลตอบแทนสูงในระยะยาว แตความผันผวนของราคา อาจทําใหเกิดผลขาดทุนใน

ระยะส้ัน) 
1.   ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึนบาง                   . 
2.   สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึนบาง 
3.   สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน 
4.   อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจํากัดการลงทุน     

  

3.2  การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แตมีความเส่ียงที่จะทําใหขาดทุนไดมากข้ึนได
เชนกัน ทานสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดในระดับใด 

1.    นอยที่สุด โดยตองการเนนการลงทุนที่สรางกระแสรายไดประจํา และใหความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแมวาจะไดรับ 
             ผลตอบแทนระดับที่ต่ําสุด 
2.    รับไดในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความเส่ียงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบางเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
     ในระยะยาว 
3.    ปานกลาง โดยสามารถรับความเส่ียงไดพอสมควร เพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาในระยะยาว 
4.    มาก โดยสามารถรับความเส่ียงไดสูงสุดเพ่ือสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว 

    

3.3 ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดับที่ต่ํากวาเงินเฟอ ซ่ึงอาจจะทําให
อํานาจในการซื้อลดลงได เม่ือพิจารณาถึงเปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปน้ีตรงกับทานมากที่สุด 

1.    เงินตนสําหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ํากวาอัตราเงินเฟอ 
2.    รับความเส่ียงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ 
3.    เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความเส่ียงได 
4.    ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากที่สุด โดยสามารถรับความเส่ียงไดเต็มที่ 

   

3.4 ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนไดมากเพียงใด   
1.    ต่ํากวารอยละ 10 2.   รอยละ  10 - 20 3.  รอยละ 20 - 50 4.   มากกวารอยละ50       

ผลรวมของคะแนน  (สวนท่ี   ถึงสวนท่ี  )   
3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมากแตหากการลงทุนลมเหลวทานอาจจะสูญเงินลงทุน

ทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด 
  ไมได    ไดบาง   ได     

3.6 นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุนซ่ึงรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในตางประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของ NAV 
   ไมได    ได 

เงื่อนไขและขอตกลง 
1. ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาท่ีของ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability 
Assessment ของลูกคา และลกูคารับทราบวาไดทําแบบสอบถามนี้เพ่ือ
ประโยชนในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรบัไดของตนเอง 

2. ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลท่ีลูกคาแจงแก
เจาหนาท่ีของบริษัทฯเทานั้น ท้ังนี้ มิไดเปนการแสดงวาบริษัทฯ ยอมรับถึง
ความถูกตองแทจรงิ ความครบถวน หรือความนาเชื่อถอืของขอมลูของลกูคาท่ี
ลูกคาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว 

3. เมื่อเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ทําการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลกูคาและ
ไดแจงใหลกูคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา 
ถือวาลกูคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากขอมูลท่ี
ลูกคาใหกบัเจาหนาท่ีของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับความเส่ียงในการ
ลงทุนของตนแลว 

4. ลูกคาควรศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน (รวมท้ัง คําเตือนเกี่ยวกับการ
ลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผูท่ี
สามารถใหคําแนะนาํการลงทุนแกลกูคาได) ใหรอบคอบถี่ถวนควบคูกับ
การศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใชประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพย สัญญาซือ้ขายลวงหนาตราสารหรือการลงทุนประเภทอืน่ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับตนเองแลวจึงตดัสินใจลงทุน ท้ังนี้ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือ
ตราสารท่ีไดรับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถามี) เปนเพยีงขอมูลสวนหนึ่งเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลกูคาเทานั้น 

 

5. การลงทุนข้ึนอยูกับการตดัสินใจของลูกคาเอง ซึ่งไมผกูพันกับผลการประเมิน
ของลูกคา และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีไดรับตาม
แบบประเมินนี ้  รวมท้ัง ลูกคายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ใน
กรณีท่ีลูกคาตดัสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงท่ีสูงกวาระดบัความเส่ียงของการ
ลงทุนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงที่จะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทนุ
นั้นเอง  ลูกคายอมรับวาการดําเนนิการลงทุนของลูกคาอาจไมเปนไปตามผล
การประเมินและอาจไมแนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมนิ
ได 

6. บริษัทฯ  ผูบรหิาร  รวมท้ังพนักงาน  เจาหนาท่ีของบรษัิทฯ ไมมีความรับผิด  
ภาระหรือหนาท่ีตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนของลกูคา 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข  ปรับปรุง หรอืเปลีย่นแปลงแบบประเมิน
ความเส่ียงในการลงทุนของลกูคา ผลการประเมินและขอมูลท่ีเกี่ยวของ โดยไม
จําตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด 

8. แบบประเมิน การดําเนินการท่ีเกี่ยวของ  และขอมูลท่ีเกีย่วของมีไวเพื่อบริการ
เฉพาะนักลงทุนในประเทศไทยเทานั้น  ซึ่งลูกคาไดอานคําเตือนขางตน และ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของแลวและลูกคาไดเขาใจและตกลงตามคําเตือนและขอตกลงท่ี
เกี่ยวของเปนท่ีเรียบรอยแลว 

9. ตามกฎเกณฑ กลต. ลกูคาจะตองทําการทบทวนแบบประเมินความเส่ียงในการ
ลงทุนท่ีเหมาะสมทุกๆ 2 ป โดยลูกคาสามารถทําการทบทวนแบบประเมินผาน
ทางเวปไซตของบรษัิทฯ หรือติดตอเจาหนาท่ีการตลาดท่ีดูแลทาน ท้ังนี้ในกรณี
ท่ีบริษัทฯ ไมไดรบัการติดตอจากทาน เพ่ือทบทวนแบบประเมนิความเส่ียง 
บรษัิทฯ จะถือวาทานตกลงยินยอมท่ีจะใหใชขอมูลการประเมินความเส่ียงใน
การลงทุนท่ีเหมาสมครั้งลาสุดท่ีอยูในระบบฐานขอมลูปจจุบันของบริษัทฯ 
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X ลงชื่อ
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 ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดในแบบคําขอเปดบัญชีและสัญญาขางตนถูกตองครบถวน   และเปนความจริงทุกประการ  ขาพเจายินยอมใหบริษัทหลักทรัพย 
ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทําการตรวจสอบขอมูลกับสถาบันการเงินหรือหนวยงานอื่นใดภายใตกฎหมายประกาศที่เกี่ยวของ    ขาพเจาไดรับการช้ีแจง  
และเขาใจกฎระเบียบ เงื่อนไข ลักษณะการลงทุนตลอดจนความเส่ียงจากการลงทุนของแตละประเภทบัญชีที่ขาพเจาไดระบุในแบบคําขอน้ี         ทั้งน้ี หากลูกคา
ประสงคจะขอภาพถายสัญญา ลูกคาสามาถรองขอไดที่บริษัทฯ 
 

 
 

 
                                       ลงชื่อX___________________________________ ลูกคา          

                            ตัวบรรจง (                                                      )                                                                 
  วันที่     
 
 
  
  ลงชื่อ___________________________________ ผูมีอํานาจลงนาม    
     บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)     
  วันที่                    
                 
 ขาพเจาไดเขาพบและทําความรูจักกับลูกคา  กรณีที่ลูกคาไมไดลงนามตอหนาขาพเจา ขาพเจาไดทําการตรวจสอบตัวตนของลูกคาแลวตามมาตรฐาน KYC/CDD  
      
 
 
  ลงชื่อ___________________________________ เจาหนาที่การตลาด    
  ตัวบรรจง (                                                   )     
  วันที่                                      
 
 
  ลายเซ็น__________________________________พยาน 
  ตัวบรรจง (                                                  )     
  วันที่         
 
สําหรับผูแนะนํา 

ผูแนะนําการลงทนุ (IFA)  เลขท่ีใบอนญุาต (กลต)  

สําหรับเจาหนาท่ีการตลาด 
ผลการประเมินคะแนนความเส่ียง ลงนามผูประเมิน 

การลงทุนซ้ือหลักทรัพย การลงทุนซ้ือกองทุน 
  

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลีย่น   ได            ไมได 

 

 

ก. สําหรับการลงทุนซ้ือหลักทรัพย หรือ อนุพันธ  ข. สําหรับการลงทุนซ้ือหนวยลงทุน  

สําหรับเจาหนาท่ี Credit Control 

  Non US Client   US Client   Recalcitrant 
   

กรณีลูกคานิติบุคคล 
กรุณาประทับ 
ตรายางบริษัท 

เอกสารเปดบัญชี (สําเนาเอกสารทุกฉบับ โปรดลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
1.  สําเนาบัตรประชาชน 2.  สําเนาทะเบียนบาน 3.  สําเนาบัญชีธนาคารยอนหลงั 3  เดือน  4.  อากรแสตมป 30 บาท 
กรณีมอบอํานาจ  
1.  สําเนาบัตรประชาชน 2.  สําเนาทะเบียนบาน 3.  การดลายเซ็น     
4.  KYC 5.  อากรแสตมป 30 บาท 
เอกสารสําหรับพิจารณาวงเงิน 
1.  Statement ยอนหลัง 3 เดือน 
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บันทึกขอตกลงการขอรับเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
หนังสือแนบทายสัญญาการเปนตัวแทนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย อนุพนัธ และหนวยลงทนุ 

สัญญาน้ีทําท่ี บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

          
ตามที่ขาพเจา _____________________________________________________________________ ( “ลูกคา” ) เลขที่บัญชี 
ไดทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ( “บริษัท” ) เปนตัวแทนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และ/หรือ อนุพันธ และ/หรือ 
หนวยลงทุนน้ัน โดยบันทึกขอตกลงฉบับน้ี ลูกคามีความประสงคขอใหบริษัทดําเนินการจัดสงเอกสารใหลูกคาทางที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) ของ
ลูกคา แทนการสงเอกสารโดยวิธีการสงทางไปรษณีย โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกัน ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
 
ขอ 1  ที่อยูไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส (E-Mail Address) ของลูกคา เพื่อการรับเอกสารตามบันทึกขอตกลงน้ี คือ : 
 
  
 
ขอ 2 เม่ือลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) จากท่ีระบุไวในขอ 1 ลูกคาทราบถึงความรับผิดชอบและตกลงวาลูกคาจะ
 เปนผูแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ขอ 3 ผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของบันทึกขัอตกลงฉบับน้ีใหอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 รวมถึง
 ฉบับแกไขใดๆ ของ พรบ. วาดวยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว รวมถึงขอกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการรับสงขอมูลหรือเอกสาร
 ทางอิเล็กทรอนิกส 
ขอ 4 “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา ขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลีย่นขอมูล
 ทางอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ขอ 5 “การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การสงหรือรับขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรตามมาตรฐาน 
 ที่ไดตกลงไว 
ขอ 6 “เอกสาร” ที่ลูกคายินยอมตกลงใหบริษัทจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแกลูกคา รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเอกสารดังตอไปน้ี 
 เอกสารดานตราสารทุน หมายถึง ใบยืนยันการซ้ือขายหลักรัพย / ใบชําระราคาหลักทรัพย / ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทาง
 บัญชี 
 เอกสารดานตราสารอนุพันธ หมายถึง ใบยืนยันการซ้ือขายตราสารอนุพันธ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี 
 เอกสารดานหนวยลงทุน หมายถึง ใบยืนยันการซ้ือขายหนวยลงทุน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี 
 ทั้งน้ีบริษัทขอสวงนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอรมและเอกสารหลักฐานอื่นของบริษัทที่จะจัดสงดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส โดยบริษัทจะ 
 แจงใหทราบลวงหนา 
ขอ 7 ลูกคาทราบวาลูกคาสามารถขอใหบริษัทจัดพิมพและออกเอกสารตนฉบับประเภทใดๆ หรือสําเนาเอกสารใดๆ ใหแกลูกคาเปนคราวๆ ได 
ขอ 8 กรณีที่ลูกคาตองการยกเลิกการรับเอกสารทุกประเภทตามความในขอ 6 หรือเฉพาะเอกสารบางประเภทผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลูกคาจะตอง
 แจงความประสงคน้ันเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ กอนวันที่ลูกคามีความประสงคจะใหการยกเลิกรับเอกสารผานทาง
 ไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส  มีผลบังคับใช 
ขอ 9 ลูกคามีความรูและความเขาใจเกีย่วกับการรับเอกสารทางไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได ซ่ึง
 ไดแก (แตไมจํากดัอยูเพียงแต) การสูญหายของขอมูลระหวางทาง  การสงขอมูลเปนไปอยางลาชาหรือไมสามารถสงขอมูลได การถูก สอด 
 แทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือเขามาลวงรูขอมูลใดๆ การ ผิดพลาดและ
 คลาดเคลื่อนของขอมูลประการอืน่ใดที่เกิดขึ้นนื่องจากขอจํากัดในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนส่ือสารสาธารณะท่ีมผีูใชบริการเปน 
 จํานวนมากท่ัวโลก ท้ังนี้ลูกคาเขาใจและยอมรับวา บริษัทไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ  ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุ
 ดังกลาว  และการท่ีบริษัทปฎิบัติตามคําขอของลูกคาในการจัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสนี้ มิไดเปนการรับรอง หรือรับประกัน 
 วาบริษัทจะสามารถปองกันความเส่ียงหรือความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได 
ขอ 10 ลูกคาทราบและตกลงวาลูกคามีหนาท่ีในการตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลในเอกสารทุกประแภทที่ไดรับทุกคร้ัง ทั้งน้ี หากลูกคามิไดโตแยงหรือ
 คัดคานความถูกตองของขอมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทําการนับจากเวลาที่ลูกคาไดรับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดสงไปยังที่ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
 (E-Mail Address) ของลูกคาแลว ใหถือวาลูกคาไดตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารนั้นและใหถือวาบริษัทไดกระทําการในฐานะ
 ตัวแทนโดยสมบูรณแลว 
 

 
                                                                     ลงชื่อ X__________________________________________________ ลูกคา 
                 (                                            ) 

 

หมายเหต:ุ หลังจากสมัครใชบริการแลว ทานจะไดรับจดหมายแจงยืนยันการสมัครใชบริการ โดยสงไปยัง E-Mail Address และที่อยูจัดสงเอกสารที่ทานใหไว 

กรณีลูกคานิติบุคคล 
กรุณาประทับ 
ตรายางบริษัท 




