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ชื่อลูกค้ำ 

นำย    นำง   นำงสำว    บริษัทจ ำกดั    มหำชนจ ำกัด     ห้ำงหุ้นส่วน (กรุณำเขียนตัวบรรจง) 

อีเมลล์เพื่อกำรรับเอกสำรยืนยันกำรซื้อขำยและข้อมูลข่ำวสำรจำกบรษิัท 



 

  

 

บนัทกึขอ้ตกลงแนบทำ้ยสญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนนำยหนำ้เพือ่ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ 

เอกสำรเปดิเผยขอ้มลูควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ 

                สัญญำน้ีท ำที ่บรษิัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

สัญญำน้ีได้ท ำข้ึน ณ วันที่      เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำแต่งตั้งตัวแทนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย ์ระหว่ำงบริษทัหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

(“บริษัท”) กับ       (“ลูกค้ำ”) 
 

โดยลูกค้ำมีควำมประสงค ์ที่จะแต่งตัง้ให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพยใ์นต่ำงประเทศ โดยคูส่ัญญำทั้งสองฝำ่ยได้ตกลงกันตำมเงื่อนไขต่อไปน้ี 

เงือ่นไขทัว่ไปเกีย่วกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยใ์นตำ่งประเทศ 

1. ลูกค้ำทรำบว่ำ ลูกคำ้จะต้องได้รับอนุมัติกำรลงทุนในหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย เจ้ำพนักงำนควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงิน และ/หรือจำกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง(หำกมี) เป็นครั้งครำว และไดร้ับกำรจัดสรรวงเงินต่ำงประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่งประเทศจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์(กลต.) ก่อนกำรลงทนุในหลักทรัพย์

ต่ำงประเทศ 
 

2. ลูกค้ำตกลงที่จะวำงเงินกับบริษัทก่อนส่งค ำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยเงินที่ลูกคำ้วำงไว้กับบริษัทเพื่อรอโอนไปต่ำงประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตำมยอดเงินคงเหลือของลูกค้ำ ในอัตรำที่บริษทัก ำหนดไว้เป็นครั้ง

ครำว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงวิธีกำรค ำนวณ และช ำระดอกเบี้ย ตำมข้อก ำหนดของบริษัทโดยไม่จ ำเป็นต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ในขณะเดยีวกันเงินของลูกค้ำที่อยู่ในต่ำงประเทศจะไม่ได้รับดอกเบ้ียเงินฝำก 
 

3. ลูกค้ำตกลงให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ เพื่อซื้อขำยหลักทรัพยใ์นต่ำงประเทศเพื่อบัญชีลูกคำ้ ลูกค้ำตกลงให้บริษทัแต่งตั้งผูดู้แลรักษำทรพัยส์ินของลูกค้ำที่อยู่นอกประเทศไทย ซึ่งบริษัท

อำจจะเปล่ียนแปลงผู้ดูแลรักษำทรัพย์สิน และ/หรอื บริษทันำยหน้ำซื้อขำยหลักทรพัย์ในต่ำงประเทศ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บรษิัทไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ ลูกค้ำตกลงที่จะเป็นผู้ชดใช้ให้กับบริษัท 

ส ำหรับคำ่ธรรมเนียม รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยที่บริษทัไดท้ ำกำรช ำระไปเพื่อกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ ลูกคำ้ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำให้แก่บริษัทนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ใน

กำรลงทุนซื้อขำยหลักทรัพยใ์นต่ำงประเทศน้ัน 
 

4. ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริกำรกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และบริกำรโอนเงินไปต่ำงประเทศจำกธนำคำรพำณิชย์ที่ได้รับอนุญำต ตำมที่บริษทัเห็นสมควร โดยไม่จ ำเป็นต้องได้รับกำรยินยอมจำก

ลูกค้ำก่อน ลูกค้ำตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและกำรโอนเงิน โดยยินยอมให้บริษัทหักจำกเงินที่ลูกคำ้ได้น ำมำวำงน้ัน 
 

5. ลูกค้ำตกลงว่ำเงินของลูกค้ำที่อยูใ่นต่ำงประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้ำโดยเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศกบัธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับอนุญำต ตำมที่บริษทัเห็นสมควร โดยในกรณีที่ลูกค้ำมีเงินตรำ

ต่ำงประเทศที่วำงไว้กับบรษิัทหลำยสกุล เน่ืองจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ หำกเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อกำรช ำระรำคำซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกคำ้ยินยอมให้บรษิัทเป็นผู้ตดัสนิใจเลือกประเภท

สกุลเงินที่ลูกค้ำมีอยู่เพื่อช ำระรำคำคำ่ซื้อหลักทรพัย์ในต่ำงประเทศของลูกค้ำในสกุลเงินใดๆตำมที่บรษิัทเห็นสมควร โดยไม่ได้บอกกล่ำวไว้ หรือไดร้ับกำรยินยอมจำกลูกค้ำก่อน 
 

6. ในกรณีที่ลูกค้ำมีเงินไม่พอที่จะท ำรำยกำรซื้อขำยภำยในวันที่ก ำหนด ลูกค้ำรับทรำบและยินยอมให้บริษัทท ำกำรบังคับขำยหลักทรัพยท์ี่ลูกค้ำสัง่ซื้อนัน้ โดยบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อผลขำดทุนอันเกดิจำกกำรขำย

หลักทรัพยด์ังกล่ำว ทัง้น้ี หำกลูกคำ้ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกคำ้ต้องด ำเนินกำรโอนเงินไปต่ำงประเทศเพือ่ช ำระค่ำซื้อส่วนที่ขำดอยู ่รวมทั้งต้องช ำระคำ่ปรับล่ำช้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงิน หรือ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆให้บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง 
 

7. ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทรำยงำนข้อมูลของลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ รวมถึงรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศให้กับกลต.และธปท. ตำมกฎเกณฑ์ที่ได้ก ำหนด 
 

8. ลูกค้ำรับทรำบและตกลงที่จะปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่ออกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย ์และตกลงยินยอมเกี่ยวกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี : 

8.1 ลูกค้ำไม่ได้รับอนุญำตให้ท ำกำรโอนเงินหรือหลักทรัพยท์ี่รักษำหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกคำ้ได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่งประเทศ(“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ำ”)ไปยัง

บัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้ในต่ำงประเทศ เว้นแต่กำรโอนหลักทรัพย์ต่ำงประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ำไปยังบัญชีหลักทรัพย์ทีเ่ปิดไว้กับบริษทัหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยหรือเป็นบัญชี

หลักทรัพย์(ประเภท Private Fund) ของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้และบริหำรจดักำรโดยบรษิัทฯ หรือ โดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย 

8.2 กำรลงทุนของลูกค้ำต้องได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย เจ้ำพนักงำนควบคุมอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงิน แล/หรือจำกหน่วยงำนอื่นทีเ่กี่ยวข้อง(หำกมี)เป็นครั้งครำว 

8.3 ลูกค้ำขอยืนยันว่ำเงินที่ใช้ในกำรลงทุนในหลักทรพัย์ต่ำงประเทศน้ีเป็นเงินทุนของลูกค้ำ และมิได้เป็นเงินที่ท ำกำรกู้ยืมมำแต่อยำ่งใด 

8.4 บริษัทจะเก็บเงินที่ไดร้ับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ดอกเบ้ีย หรือเงินได้อื่นใด อันเกดิจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้ำในต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำตกลงเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียม

ต่ำงๆ และ/หรือภำระทำงภำษีที่อำจเกดิข้ึนทุกประกำร เม่ือมีกำรโอนเงินดังกล่ำวกลับเข้ำมำประเทศไทย โดยลูกค้ำต้องด ำเนินกำรยื่นแบบแสดงรำยได้เพื่อค ำนวณภำษีต่อกรมสรรพำกรด้วยตนเอง 

8.5 กำรลงทุนหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมำยไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่ำวอำจะมีกำรเปล่ียนแปลงได้เป็นครั้งครำว 
 

9. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำ กำรซื้อขำยหลักทรพัยใ์นต่ำงประเทศถือเป็นกำรซื้อขำยนอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ำมีหน้ำที่ในกำรแจ้งเงินได้จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศตำมแบบแสดงภำษีเงินได้

บุคคลธรรมดำหรือภำษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณ ีตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพำกร 
 

10. ลูกคำ้ตกลงว่ำ กรณีลูกคำ้ประสงค์ที่จะท ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้ำจะท ำกำรแจ้งให้บรษิัททรำบทุกครัง้ 
 

11. ลูกค้ำรับทรำบและให้ค ำยินยอมว่ำ ทรัพย์สินในต่ำงประเทศของลูกค้ำ และถือครองไว้โดยบริษทัหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตผุลใดๆก็ได ้บริษทัอำจจะท ำกำรถือครองให้อยู่ภำยใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะOmnibus 

Account เพื่อลูกค้ำ ซึ่งในหุ้น ใบหลักทรัพย์ และเอกสำรต่ำงๆทำงอิเล็กทรอนิกส ์ อำจจะไม่สำมำรถระบุควำมเป็นเจ้ำของออกมำเป็นช่ือของลูกค้ำแต่ละรำยได ้ซึ่งลูกค้ำอำจจะเห็นว่ำไม่เหมำะสมและอำจมีผลต่อกำรให้ค ำ

ยินยอม แต่อยำ่งไรก็ตำม ทรพัย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษทั จะท ำกำรแจกแจงแยกส่วนทรพัยส์ินของลูกค้ำ ภำยใต้บัญชี Omnibus Account จำกทรัพย์สินอื่นๆของบรษิัท 

วธิกีำรรบัสง่เอกสำรจำกบรษิทั 

12. ผลผูกพันและกำรบังคับใช้ทำงกฎหมำยของบันทกึข้อตกลงฉบับน้ี ให้อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธรุกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆของพรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่ำว 

รวมถึงข้อกฎหมำยฉบับอื่นๆใดที่เกี่ยวข้องกับธรุกรรมกำรรับส่งข้อมูลหรือเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์
 

13. “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมทีไ่ด้สร้ำง สง่ รับ เก็บรักษำ หรือประมวลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์เช่น กำรสง่ผำ่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์โทรเลข เทเล็กซ ์หรือ โทรสำร 
 

14. “เอกสำร” ที่ลูกค้ำยินยอมตกลงให้บริษัทจดัส่งทำงไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส(์Email) แก่ลูกค้ำ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดอยูเ่พยีง ใบยืนยีนกำรซื้อขำยหลักทรัพย/์ใบช ำระรำคำหลักทรพัย ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งสรุปยอดรำย

เดือน ใบแจ้งยอดเงินฝำกคงเหลือ ประกำศบรษิัท จดหมำยแจ้งข่ำวสำรจำกบริษทั เป็นต้น 
 

15. ลูกค้ำตกลงที่จะรับเอกสำรยืนยันกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส(์Email) ตำมที่ลูกค้ำแจ้งไว้กับบริษัท 
 

16. ลูกค้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลักษณอ์ักษร หรือแจ้งผำ่นฟงัก์ช่ัน E-Document Setting บนเว็บไซค์ POEMS  ในทันททีี่ลูกค้ำมีกำรเปล่ียนแปลงที่อยู่ของไปรษณียอ์ิเลคทรอนิกส์ของตน(Email Address) 
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17. ลูกค้ำทรำบว่ำ  ลูกค้ำสำมำรถขอให้บริษัทจดัพิมพ์และออกเอกสำรต้นฉบับประเภทใด หรือ ส ำเนำเอกสำรใดให้แก่ลูกค้ำเป็นครำวได้ ลูกค้ำทรำบและตกลงที่จะช ำระคำ่ธรรมเนียม คำ่ใช้จ่ำยในกำรออกเอกสำรเหล่ำน้ัน 
 

18. ลูกค้ำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรรับเอกสำรทำงไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งควำมเสีย่ง หรือ ควำมเสยีหำยที่อำจเกดิข้ึนได ้ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จ ำกัดอยู่เพียง) กำรสูญหำยของข้อมูลระหว่ำงทำง กำรส่งข้อมูล

เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ หรือไม่สำมำรถสง่ข้อมูลได้ กำรถูกสอดแทรก หรือถูกเจำะผำ่นเข้ำมำยงัที่อยู่ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ำโดยบุคคลภำยนอก หรือเข้ำมำล่วงรู้ข้อมูลใดๆ  กำรผดิพลำดและคลำดเคล่ือนของข้อมูล

ประกำรอื่นใดที่เกดิข้ึน เน่ืองจำกข้อจ ำกัดในกำรใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นกำรสื่อสำรสำธำรณะที่มีผู้ใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำกทั่วโลก  ทัง้น้ี ลูกค้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ บริษัทไม่ต้องรับผดิชอบ ชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ 

ในกรณีที่มีควำมเสียหำยเกดิข้ึนจำกเหตุดังกล่ำว และกำรที่บรษิัทให้บริกำรแก่ลูกค้ำในกำรจดัสง่เอกสำรทำงไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นกำรรับรองหรือรับประกันว่ำ บริษัทจะสำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงหรือควำม

เสียหำยใดๆที่อำจเกดิข้ึนได ้
 

19. ลูกค้ำทรำบและตกลงว่ำ  ลูกคำ้มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรทุกประเภทที่ไดร้ับทุกครัง้  ทั้งนี ้หำกลูกค้ำมิได้โต้แยง้หรือคัดคำ้นควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรใดๆภำยใน 3 วันท ำกำร  

นับจำกเวลำที่ลูกค้ำได้รับเอกสำรจำกทำงบริษัททีจั่ดส่งไปยังทีอ่ยู่ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส ์(E-mail Address) ของลูกค้ำแล้ว  ให้ถือว่ำลูกค้ำได้ตกลงผูกพันตนตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรนั้น  และให้ถือว่ำบริษัท

ได้กระท ำกำรในฐำนะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว 
 

   20.  แบบเปดิเผยแสดงควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นตำ่งประเทศ 

กำรลงทุนในตำ่งประเทศมีควำมเสีย่ง  ผู้ลงทุนอำจสูญเสยีเงินลงทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้  ดังน้ันก่อนกำรตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับน้ี    

อย่ำงรอบคอบ ซึ่งเอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับน้ีแสดงถึงควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อกำรลงทุนอยำ่งมีนัยส ำคัญ  อย่ำงไรก็ตำม เอกสำรข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับน้ีมิได้แสดงถึงควำมเสี่ยงทั้งหมด      

ที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่งประเทศ ดังน้ัน จึงอำจมีปัจจัยหรือควำมเสี่ยงอื่นที่ไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้  หรือเป็นควำมเสี่ยงทีพ่ิจำรณำในขณะนี้ว่ำไม่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งอำจกลำยเป็นปัจจัยหรือควำมเสี่ยงที่มี

ควำมส ำคญัในอนำคตได ้
 

เอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับน้ีมิใช่เอกสำรที่ให้ค ำแนะน ำในทำงธุรกิจ กฎหมำย ภำษ ีหรือบญัชี  โดยผู้ลงทุนควรปรึกษำที่ปรึกษำในดำ้นตำ่งๆที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่งประเทศ  ดังน้ัน ผู้ลงทุน      

ไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีควำมเข้ำใจถึงควำมเสีย่งที่เกีย่วข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่งประเทศอยำ่งถ่องแท้และตดัสินใจลงทุนโดยเห็นว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศดังกล่ำวน้ัน

เหมำะสมกับตน 
 

   20.1 ควำมเสีย่งทัว่ไปในกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ ผู้ลงทุนในหลักทรพัย์ตำ่งประเทศมีควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้ ทัง้น้ี อำจมีเหตุกำรณท์ี่คำดไม่ถึง  ซึ่งรวมถึงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของหน่วยงำน 

          ของรัฐ  สภำวะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  ตลอดจนเหตุกำรณท์ี่เป็นเหตุสุดวิสยัอื่นๆและเหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น สงครำม จลำจล ควำมวุ่นวำยภำยในบ้ำนเมือง หรือ 

          กำรก่อกำรรำ้ย เป็นต้น  ซึง่เหตุกำรณด์งักล่ำวอำจท ำให้เกิดควำมผันผวนอย่ำงรุนแรงต่อตลำดและรำคำของหลักทรัพย์ได้ 
 

   20.2 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภำวะตลำดและควำมผนัผวนของรำคำ  หลักทรัพย์ต่ำงประเทศทีผู่ล้งทุนจะเข้ำลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ท ำกำรซื้อขำยหรือจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ หรือ ศูนยซ์ือ้ขำยหลักทรัพย ์(รวม 

          เรยีกว่ำ “ตลำดหลักทรัพย์”) ในประเทศที่อำจมีสภำวะทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กฎหมำย และระเบียบที่แตกต่ำงจำกของประเทศไทยอย่ำงมีนัยส ำคัญ  นอกจำกน้ีตลำดหลักทรัพยท์ี่หลักทรัพย์ต่ำงประเทศมีกำรซื้อขำย 

          หรือจดทะเบียนดังกล่ำวอำจใช้ดุลพินิจระงับหรือจ ำกดักำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นครั้งครำว ดังน้ัน กำรเปล่ียนแปลง หรือควำมผันผวนหรือภำวะตกต่ ำหรือกำรเกิดข้ึนของเหตุกำรณด์ังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบ 

          ต่อปริมำณกำรซื้อขำยและรำคำของหลักทรัพย์ได ้นอกเหนือจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งเป็นปัจจัยภำยในแล้ว 

ปริมำณกำรซื้อขำยและรำคำของหลักทรัพย์อำจได้รับผลกระทบจำกปัจจัยอื่น ซึ่งอำจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออำจเกดิจำกปัจจัยภำยนอก เช่น สงครำม วิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และ/หรือทำง 

กำรเงินของโลกหรือของภูมิภำค เป็นต้น ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงของปัจจัยเหล่ำน้ี อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรซื้อขำยและรำคำของหลักทรัพย์ได้  นอกจำกน้ี ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตรำสำรอนุพันธ ์ 

ควำมผันผวนของรำคำของตรำสำรอนุพันธ์  อำจท ำให้ผู้ลงทุนต้องช ำระเงินหรือด ำเนินกำรอื่นใดเพิม่เติมนอกเหนือจำกเงินลงทุนในตอนแรก  เพือ่ครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่เกีย่วข้องกับ 

ตรำสำรอนพุันธ ์ หรือกำรปฏิบัติตำมสญัญำที่เกีย่วข้องกับตรำสำรอนพุันธ์หรือผลขำดทุนที่เกดิข้ึนในกำรลงทุนในตรำสำรอนพุันธ ์หรือประเด็นอื่นใดที่เกีย่วข้อง 
 

   20.3 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัระบบกำรช ำระรำคำและสง่มอบ  กำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่งประเทศจะเกี่ยวข้องกับกำรส่งค ำสั่งซื้อขำย กำรสง่มอบ และกำรช ำระรำคำและ/หรือสินคำ้ในตลำดหลักทรัพยต์่ำงประเทศ  ซึ่งกฎหมำยและ 

ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีกำรท ำธุรกรรมอำจมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับควำมคุ้มครองในบำงประกำรเหมือนกำรท ำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่ำว  โดยที่ระบบกำรช ำระ

รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้ำในตลำดหลักทรัพย์ดงักล่ำวอำจมีกำรพฒันำทีด่้อยกว่ำหรือมีมำตรฐำนที่ต่ ำกว่ำ  และในบำงกรณ ีอำจมีควำมน่ำเช่ือถือน้อยกว่ำของประเทศไทย คำ่ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ

กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้ำอำจสูงกว่ำค่ำธรรมเนียมที่ต้องช ำระในประเทศไทย  หรือสูงกว่ำทีผู่้ลงทุนไดค้ำดหมำยไว้ นอกจำกน้ี เน่ืองจำกระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินคำ้

ระหว่ำงประเทศไทยกับตำ่งประเทศ  หรือระหว่ำงตลำดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลำดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เช่ือมโยงกันหรือมีกำรประสำนงำนกันอยำ่งเป็นระบบ  จึงอำจสง่ผลให้กระบวนกำรช ำระรำคำและ

ส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้ำอำจใช้เวลำนำนกว่ำที่คำดหมำยไว้  ซึง่ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นอำจกอ่ให้เกิดควำมเสีย่งในกำรลงทุนที่เพิ่มมำกข้ึน  ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต กำรไม่สำมำรถสง่มอบหลักทรัพย์และ/

หรือสินค้ำ หรือควำมสับสนในเงื่อนไขและกระบวนกำรในกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินคำ้ตลอดจนกำรช ำระคืนเงินทุน  และปัจจัยอื่นๆที่อำจส่งผลให้เกิดกำรขำดทุน สญูเสยีโอกำส เกิดควำมล่ำช้ำ และ

เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรและคำ่ใช้จ่ำยทำงกฎหมำย 
 

   20.4 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบักฎหมำยหรอืระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั  เน่ืองจำกกำรลงทุนในหลักทรพัย์ตำ่งประเทศเป็นกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีส ำนักงำน ทรัพยส์ิน บุคลำกร และ/หรือ 

ผลประโยชน์อยู่ในต่ำงประเทศและ/หรือในหลักทรพัย์ที่มีสินคำ้ที่อยู่ในต่ำงประเทศ ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำยหรือระเบียบที่แตกตำ่งกัน  กำรลงทุนในประเทศต่ำงๆหรือในบำงประเทศดังกล่ำวอำจถูกจ ำกดัหรือถูกควบคุมใน

ระดับที่แตกต่ำงกันออกไปตำมกฎหมำยหรือระเบยีบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศน้ัน ซึ่งข้อจ ำกดัหรือกำรควบคุมดงักล่ำวอำจรวมถึง  กำรต้องได้รบัอนุญำตจำกหน่วยงำนของรัฐหรือจำกบุคคลอื่นกอ่นกำรลงทุน  ข้อจ ำกดั

กำรลงทุนของผู้ลงทุนต่ำงชำติในธุรกิจบำงประเภท  กำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนของรัฐเพื่อน ำเงินได้จำกกำรลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่ำงชำติไดร้ับจำกกำรขำยหลักทรัพยต์่ำงประเทศออกนอกประเทศดังกล่ำว  

หรือกำรจดัเก็บภำษีที่เกีย่วข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่ำงชำติ  นอกจำกน้ี กฎหมำยและระเบยีบในประเทศเหล่ำน้ันอำจมีควำมไม่ชัดเจน และอำจข้ึนอยู่กับกำรตีควำมของเจ้ำหน้ำที่ที่เกีย่วข้องในประเทศ

ดังกล่ำว ซึ่งอำจตีควำมกฎหมำยหรือระเบียบเหล่ำน้ันในทำงที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน  อีกทั้งประเทศตำ่งๆดงักล่ำว อำจมีกำรออกกฎหมำยหรือระเบยีบใหม่เป็นครั้งครำว ซึ่งท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและ

เน้ือหำของกฎหมำยหรือระเบียบที่ออกมำใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่ำน้ีอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทุน  นอกเหนือจำกข้อจ ำกัดและกำรควบคุมตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในบำงประเทศอำจมีกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน

ในฐำนะผู้ถือหลักทรพัย์ไว้อยำ่งจ ำกดัหรือน้อยมำก  ซึง่รวมถึงสิทธิในกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีและกำรขอให้มีกำรบังคับคดีตำมค ำพพิำกษำ  นอกจำกน้ีควำมมีประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุตธิรรมของแต่ละประเทศก็มี

ควำมแตกต่ำงกันออกไป  ซึ่งอำจท ำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหำในกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องในช้ันศำลในประเทศน้ันๆ  อีกทั้ง ในกรณีทีผู่้ลงทุนไดร้ับค ำพพิำกษำให้ชนะคดีในประเทศหน่ึงแต่ผู้ลงทุนอำจต้องด ำเนินกำรให้มีกำร

บังคับตำมค ำพพิำกษำดังกล่ำวในประเทศทีผู่้ลงทนุได้ท ำกำรลงทุนหรือในประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ก็มิได้มีหลักประกันใดๆว่ำ ศำลของประเทศน้ันๆจะด ำเนินกำรบังคับคดีตำมค ำพพิำกษำที่ไดร้ับ 
 

   20.5 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัสภำพคลอ่งของหลกัทรพัย์  แม้ว่ำผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไดมี้กำรซื้อขำยหรือจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์ แต่ตลำดหลักทรัพย์ในบำงประเทศอำจจะมีขนำดเล็กและไม่มีสภำพคล่อง  หรือใน 

บำงกรณีที่มีกำรลงทุนในหลักทรัพยท์ี่มิได้ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ กอ็ำจไม่มีสภำพคล่องเทำ่ที่ควร  นอกจำกน้ี สภำพคล่องของหลักทรัพย์อำจข้ึนอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ เงือ่นไขในกำรซื้อขำย

ของหลักทรัพย์ (เช่น จ ำนวนข้ันต่ ำทีส่ำมำรถซื้อขำยได้)  รวมทั้งปัจจัยภำยใน และ/หรือปัจจัยภำยนอกของประเทศที่ตลำดหลักทรพัย์น้ันตั้งอยู่ ดังน้ัน สภำพคล่องที่มีอยู่น้อย อำจลดควำมสำมำรถของผู้ลงทุนในกำรซื้อ

หรือขำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพยน้ั์นหรืออำจท ำให้ กำรซื้อหรือขำยหลักทรพัย์ในรำคำที่ต้องกำรหรือที่น่ำพอใจ หรือในจ ำนวนทีผู่้ลงทุนต้องกำรเป็นไปได้ยำก 
 

   20.6 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัอตัรำแลกเปลีย่น  เน่ืองจำกกำรลงทุนและ/หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรพัย์ตำ่งประเทศมีกำรช ำระเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  ผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุนและ/ 

หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่เกีย่วข้องกับกำรลงทุนอำจไดร้ับผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคัญจำกควำมเสีย่งที่เกิดจำกอัตรำแลกเปล่ียน  โดยผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงหำกมูลค่ำของเงินตรำตำ่งประเทศดังกล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลง

มูลค่ำเม่ือเทียบกับมูลค่ำของเงินบำท  ซึ่งเหตุกำรณด์ังกล่ำวอำจเกิดในช่วงระยะเวลำใดเวลำหน่ึง หรอือำจเกดิข้ึนอย่ำงถำวร  นอกจำกน้ี หำกเกิดกำรลดค่ำของเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดๆ ทีผู่้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอำจ

ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรลดค่ำของเงินตรำตำ่งประเทศดงักล่ำว 
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   20.7 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัควำมนำ่เชือ่ถอืของคูส่ญัญำ  ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับควำมน่ำเช่ือถือของคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง  ซึง่รวมถึงผู้ออกหลักทรพัย์ตำ่งประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนใน 

หรือนอกตลำดหลักทรัพย์ก็ตำม)  โดยผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงที่อำจสูญเงินที่ลงทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนในกรณีที่คูส่ัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงหรือผู้ออกหลักทรัพย์ตำ่งประเทศดังกล่ำวตกเป็นบุคคลล้มละลำย หรือมี

หน้ีสินล้นพ้นตัว หรือไม่สำมำรถ หรือไม่พร้อมที่จะช ำระหน้ีหรือปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตน  รวมถึงหน้ำที่ในกำรช ำระเงินคืนทุนหรือหน้ำที่ในกำรไถถ่อนหลักทรัพย์ทีผู่้ลงทุนได้ลงทุนไว้ 
 

   20.8 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบักำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยห์รอืค ำสัง่อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยข์องผูล้งทนุ  “บรษิัทฯ”ในฐำนะนำยหน้ำกำรซื้อขำย หรือลงทุนในหลักทรัพย์ อำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรซื้อหรือ 

ขำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตำมค ำสั่งของผู้ลงทุนได้ในบำงกรณ ีซึ่งรวมถึงกรณทีี่สภำพตลำดไม่เอื้ออ ำนวย หรือไม่สำมำรถจับคู่รำคำตำมที่ผู้ลงทุนต้องกำรได้  หรือกำรถูกจ ำกัดโดยกฎหมำยหรือ

กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์หรือหน่วยงำนอื่นใดในประเทศดังกล่ำว  ซึ่งกำรที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได ้อำจท ำให้ผู้ลงทุนเกิดผลขำดทุนหรือควำมเสีย่งอื่นใดจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ได้ 
 

   20.9 ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบักำรลงทนุของผูล้งทนุเอง  กำรตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เป็นกำรตดัสินใจของผู้ลงทุนเอง  บรษิัทฯ มิไดด้ ำเนินกำรในฐำนะเป็นที่ปรึกษำหรือผูดู้แลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในกำรลงทุนแต่อย่ำงใด 

โดยก่อนกำรตดัสินใจลงทุน  ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ  ว่ำผู้ลงทุนไดศ้ึกษำและพิจำรณำอยำ่งรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถำนะ  ธุรกิจ  สถำนะทำงกำรเงิน  และผลประกอบกำรของผู้ออกหลักทรัพย์  หรือ

สินค้ำ  หรือทรพัย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทีผู่้ลงทุนจะท ำกำรลงทุน  ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน  เช่น  สภำวะทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจ  กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ของ

ประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภำวะตลำด อุปสงค์และอุปทำน และรำคำสินคำ้หรือทรพัยส์ินที่เกีย่วข้องกับหลักทรัพย์เป็นอย่ำงดีแล้ว  ดงัน้ัน  ผู้ลงทุนจึงต้องรับเอำควำมเสีย่ง ทั้งปวงจำกกำรลงทุนเอง  และบริษัทฯ ไม่มีหน้ำที่

ในกำรดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน  อีกทั้งไม่มีควำมรับผดิชอบและไม่ต้องรับผดิใดๆ ในควำมรับผดิ  ข้อเรียกร้อง  ควำมเสียหำย  ควำมสญูเสยี  ต้นทุน  และคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ที่เกดิข้ึนจำกกำรลงทุนดังกล่ำว 
 

ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ลงทุน ขอยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำได้อำ่นและเข้ำใจถึงเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับน้ีโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถและพรอ้มที่จะรับเอำควำมเสี่ยงที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นทั้งปวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ลงนำม x ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลูกค้ำ 

  ( ) 

 วันที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    

 

 

 

   ลงนำม  ..………………………………………………………………………………………………………………………………….. ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

   บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

 วันที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

   ลงนำม  ..………………………………………………………………………………………………………………………………….. พยำน 

  ( ) 

 วันที่  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Phillip Global Markets.  Tel. 02-635-3055 
 

ใบค ำสัง่โครงกำรออมหุน้ตำ่งประเทศกบัฟลิลปิ (Phillip Global Share Builder Plan) 

 

ช่ือ-นำมสกุล __________________________________ เบอร์โทรศัพท์ __________________ เลขที่บัญช ี___________ 

1. ก ำหนดเงินลงทุน 
เงินลงทุนขั้นต่ ำ 10,000 บำท ต่อเดอืน ต่อ 1 หลักทรัพย์ 

(เพิ่มเงินลงทุนขั้นต่ ำครั้งละ  5,000 บำท) 

อัตรำคำ่นำยหน้ำ 

เป็นไปตำมตลำดที่เลือกลงทนุ 

(ค่ำธรรมเนียมโอนเงินไปตำ่งประเทศ 50 บำท ต่อครัง้ ต่อ

สกุลเงิน เฉพำะในโครงกำรเทำ่นั้น) 

2. วันที่ลงทุน ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

3. เลือกหุ้นที่ลงทุน หุ้นและ ETF คัดสรรโดยนักวิเครำะห์ของบริษัท 

*บริษัทจะตัดเงินลงทนุ ผ่ำนบริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ (ATS) ล่วงหน้ำ 1 วันท ำกำรก่อนวันลงทุน (T-1)  

**กำรเปล่ียนแปลงเงินลงทนุและหุน้ทีล่งทุน ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันท ำกำรก่อนวันลงทนุ 

โปรดระบุค ำสั่งนี้เป็นค ำสัง่   (    ) ซื้อครั้งแรก     (    ) เปล่ียนแปลง     (     ) ยุติ      (    ) พัก_______ เดือน        

โดยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ ดังนี ้

1.  ข้ำพเจำ้ประสงค์ลงทุน ด้วยจ ำนวนเงินลงทุนต่อเดือน (รวมค่ำนำยหนำ้และภำษีมูลค่ำเพิ่ม): _______________________ บำท 

          (ระบุเป็นตัวอักษร_______________________________________________________________________) 

2. ข้ำพเจ้ำประสงค์จะสั่งซื้อหุ้นในโครงกำรออมหุ้นต่ำงประเทศ โดยมีรำยกำร ดังนี ้

3. ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและตกลงยินยอมผูกพันและปฏบิัติตำมเงื่อนไขและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเพื่อซื้อหุ้นในโครงกำรออมหุ้นตำ่งประเทศกับฟิลลิปที่ระบุ

ไว้ในสญัญำ Phillip Global Share Builder Plan โดยควำมประสงคน์ี้เป็นควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้, ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยิมยอมเข้ำผกูพันตำมเงื่อนไขและ

รำยละเอียดในสัญญำของโครงกำรนี้โดยชอบด้วยกฏหมำย ทัง้นี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลขำ้งต้นถูกตอ้งตำมควำมจริง และเข้ำใจว่ำกำรลงทุนตำมโครงกำร

ออมหุ้นต่ำงประเทศกับฟิลลิป ไม่ใช่เงินฝำกธนำคำร ไม่รับรองหรือรับประกันผลตอบแทนโดยบริษัทหลักทรพัย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และ

ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถเรียกร้องควำมรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

 
 

 
 
 

ชื่อหลักทรัพย์ จ ำนวนเงิน (บำท) ตลำดหลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ จ ำนวนเงิน (บำท) ตลำดหลักทรัพย์ 

1.     6.     

2.     7.     

3.     8.     

4.     9.     

5.     10.     

รวม                                                                                     บำท 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

บล.ฟิลลิป 

 

__________________________ 

Approve by AVP/VP/Branch Manager 

Date_____________ 

 

____________________ 

Approve by SVP 

Date______________ 

 

___________________ 

Operation 

Date____________ 

ลำยมือชื่อ x_____________________พยำน 

              (                                         ) 

                   วันที่_______________ 

ลำยมือชื่อ x_____________________ลูกค้ำ 

              (                                         ) 

                   วันที่_______________ 



 
   

 
 

Phillip Global Markets.  Tel. 02-635-3055  

 

สญัญำ Phillip Global Share Builder Plan (“โครงกำรออมหุน้ตำ่งประเทศกบัฟลิลปิ”) 

 

สัญญำฉบับน้ีท ำขึ้นเมื่อวันที่ _______________ ระหว่ำง __________________________________________(ต่อไปในสัญญำน้ีจะเรียกว่ำ “ลูกคำ้”) 

ฝ่ำยหน่ึง กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย)จ ำกัด(มหำชน) (ต่อไปในสัญญำน้ีจะเรียกว่ำ “บรษิทั”) อีกฝ่ำยหน่ึง สัญญำฉบับน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำแต่งตั้ง

ตัวแทนนำยหน้ำเพ่ือซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือสัญญำบริกำรอื่นใดที่บริษัทอำจจะกระท ำเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงในอนำคต เว้นแต่

สัญญำน้ีจะก ำหนดไว้โดยประกำรอื่น ค ำนิยำม หรือค ำเฉพำะทั้งหลำยที่ใช้ในสัญญำฉบับน้ี แต่มิได้ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ในสัญญำฉบับน้ี ให้น ำควำมหมำยที่ให้ไว้และใช้สัญญำซื้อขำย

หลักทรัพย์มำใช้อนุโลม 

คู่สัญญำทั้งสองได้ตกลงกันดังมีเงื่อนไขและรำยละเอียด ดังน้ี 

1. ลูกค้ำตกลงเข้ำร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ตำมโครงกำร “โครงกำรออมหุ้นต่ำงประเทศกับฟิลลิป” โดยแต่งตั้งและมอบอ ำนำจให้บริษัทเป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำ

ระบุไว้ในค ำส่ังซื้อหุ้นในโครงกำรออมหุ้นต่ำงประเทศกับฟิลลิป (“หลกัทรัพยท์ีล่งทุน”) ในวันที่ลูกค้ำได้ระบุไว้ในค ำส่ังซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนน้ัน หำกวันที่ก ำหนดดังกล่ำวในงวดใด

ตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้บริษัทด ำเนินกำรซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนในวันเปิดท ำกำรถัดไป 

2. ลูกค้ำต้องช ำระเงินส ำหรับกำรลงทุนตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในแต่ละงวดให้แก่บริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนถึงก ำหนดวันซื้อตำมข้อ1.  ทั้งน้ี ให้ถือว่ำกำรช ำระ

เงินดังกล่ำวน้ัน เป็นกำรแสดงเจตนำให้บริษัทซื้อหลักทรัพย์ตำมค ำส่ังลูกค้ำ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบค ำส่ังซื้อหลักทรัพย์ตำมข้อ1.  หำกลูกค้ำผิดนัดช ำระให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดไว้ในงวดใดแล้ว บริษัทไม่มีหน้ำที่ต้องซื้อหลักทรัพย์ตำมค ำส่ังของลูกค้ำตำมใบค ำส่ังซื้อข้อ1. ให้แก่ลูกค้ำ ณ งวดน้ันเช่นกัน 

3. ลูกค้ำยอมรับ และรับทรำบดีว่ำ 

3.1 กำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำมโครงกำร “โครงกำรออมหุ้นต่ำงประเทศกับฟิลลิป” มิใช่เป็นกำรฝำกเงินกับธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินใด 

3.2 กรณีบริษัทไม่สำมำรถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ลูกค้ำต้องกำรซื้อ ไม่ว่ำจะเน่ืองจำกสำเหตุใด อำทิ หลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ำมซื้อขำย บริษัท

จะเก็บรักษำเงินท่ีได้รับจำกลูกค้ำไว้ในบัญชีเพ่ือลูกค้ำ จนกว่ำจะสำมำรถซื้อหลักทรัพย์ได้ หรือได้รับค ำส่ังเปล่ียนแปลงตำมข้อก ำหนดที่บริษัทก ำหนดไว้จำกลูกค้ำ 

3.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ เน่ืองจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนถูกห้ำมกำรซื้อขำยเป็นเวลำนำน หรือมีกำรเพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน หรือบริษัทเห็นว่ำลูกค้ำไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่ำวอีกต่อไปไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทแจ้งให้ลูกค้ำทรำบและให้ลูกค้ำแจ้งควำมจ ำนงเป็น

หนังสือหรือทำงโทรสำรหรือทำงจดหมำยอิเลคโทรนิคส์(Email) กลับมำยังบริษัทว่ำลูกค้ำประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอให้ลูกค้ำพิจำรณำแทน โดยหำก

ลูกค้ำไม่แจ้งควำมจ ำนงดังกล่ำวให้บริษัททรำบภำยในระยะเวลำที่บริษัทก ำหนด บริษัทจะคงซื้อหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ1. ต่อไปตำมเดิม หรือหยุดซื้อ

หลักทรัพย์เดิมและเก็บรักษำเงินสดไว้จนกว่ำบริษัทจะได้รับแจ้งควำมจ ำนงจำกลูกค้ำ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีไม่ว่ำบริษัทจะเลือกด ำเนินกำรอย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีหน้ำที่

ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆและลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือเงินชดเชยจ ำนวนใดๆทั้งส้ิน 

3.4 ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และบริกำรโอนเงินในต่ำงประเทศจำกธนำคำรพำณิชย์ที่ได้รับอนุญำต ตำมที่บริษัท

เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับกำรยินยอมจำกลูกค้ำก่อน ลูกค้ำตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและกำรโอนเงินโดย

ยินยอมให้บริษัทหักจำกเงินท่ีลูกค้ำน ำมำวำงไว้ 

3.5 ในกรณีที่บริษัทน ำเงินท่ีลูกค้ำช ำระส ำหรับกำรลงทุนไปซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะไม่น ำเงินคงเหลือนั้นไปรวมกับเงินที่ลูกค้ำต้องช ำระ

ส ำหรับกำรซื้อในงวดต่อไป  

3.6 บริษัทได้คัดเลือกหลักทรัพย์ให้ลูกค้ำได้มีโอกำสเลือกลงทุนซึ่งลูกค้ำเห็นว่ำเป็นหลักทรัพย์ที่ดีและมีควำมเหมำะสมที่จะลงทุนตำมควำมประสงค์ของลูกค้ำ โดยลูกค้ำ

เป็นผู้ใช้วิจำรณญำณในกำรลงทุนและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยตนเอง บริษัทไม่ได้รับรองผลตอบแทนในกำรลงทุนตำมโครงกำรน้ีแต่อย่ำงใด 

4. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรจะเพ่ิมหรือลดจ ำนวณเงินส ำหรับกำรซื้อหลักทรัพย์ที่ลงทุน ลูกค้ำต้องแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือหรือทำงโทรสำรหรือจดหมำยอิเลคโทรนิคส์(Email) ให้

บริษัททรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5วันท ำกำรก่อนซื้อหลักทรัพย์ตำมที่ลูกค้ำระบุในข้อ1. โดยลูกค้ำสำมำรถเพ่ิมหรือลดจ ำนวนเงินลงทุนได้แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินข้ันต่ ำที่

บริษัทก ำหนดไว้ 

5. ลูกค้ำมีสิทธิขำยหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้ตำมโครงกำรนี้ก่ีครั้งก็ได้ โดยลูกค้ำจะต้องรับผิดชอบช ำระค่ำนำยหน้ำตำมที่บริษัทก ำหนด รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมกฎหมำย 

6. หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงประสงค์ที่จะเลิกสัญญำฉบับน้ีให้คู่สัญญำฝ่ำยที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแจ้งเป็นหนังสือเพ่ือขอเลิกสัญญำไปยังคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นกำร

ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 

คู่สัญญำทั้งสองได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมทั้งหมดในสัญญำฉบับน้ีแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นส ำคัญ   

 

 

 

 

ลำยมือชื่อ x____________________ลูกค้ำ 

        (                                     ) 

ลำยมือชื่อ x____________________พยำน 

         (                                      ) 

ลำยมือชื่อ x____________________พยำน 

         (                                      ) 

ลำยมือชื่อ x____________________บริษัท 

        (                                     ) 



ปรับปรุง 21/05/2019 

 

    
   วันที่ Date……………………..……………… 

ช่ือ.........………………………………………………………………………………………………………….…………….......  บัญชีเลขที่……………………..……………… 
(Name)                                                                                                                                                            (Account Number)  
มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ดังต่อไปนี้ Request to change my information as follows :  

ท าเครื่องหมาย   ในข้อท่ีต้องการแก้ไขและกรอกรายละเอียดด้านล่าง (Please specified  in the column needing changing) 
 1.เปลี่ยนแปลงช่ือ และ/หรือ นามสกุล  
        Change of Name/Surname  

โปรดแนบ เอกสารการเปลี่ยนช่ือ หรือ นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง  
Please attach a signed certified true copy of the name-change document and your new ID Card* 

 2.เปลี่ยนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า)    
Change existing signature  

หมายเหตุ : นิติบุคคลท่ีมีผู้มีอ านาจลงนามมากกว่า 1 ท่าน กรุณาใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและKYC  
Remark : Corporate client, if there’s more than 1 authorized, please use the specimen signature card/KYC* 

 

 3.เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร 
  Change Bank Account 

 ธนาคารหลัก (Main Bank)          ธนาคารส ารอง (Alternate bank)         ธนาคารส าหรับรับเงินปันผล (E-Dividend)  
กรุณาแนบส าเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ปรากฏช่ือบัญชี เลขที่บัญชีพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องและหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
Please attach 1. A signed certified true copy of the first page of the Bank book which shows the account name and number  
                   2. Letter of Consent for debit to the new bank account (ATS)*  

 

 4.เปลี่ยนแปลงที่อยู่  
        Change Address  

 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (House Registration Address)         ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address)  
 ที่อยู่ที่ท างาน (Office Address)                       ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (Mailing Address) 
 กรุณาแนบส าเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับการเปลี่ยนท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  
 Please attach a signed certified true copy of the new house registration for change in House Registration Address* 
 รับเอกสารด้วยตัวเอง โปรดระบุสาขาของบริษัทฯที่ท่านสะดวกรับเอกสาร..................................................................................  
 By hand, please specify the PST branch that you want to collect the documents  
 หมายเหตุ : ส าหรับมารับเอกสารด้วยตัวเอง หากภายใน 7 วันท าการลูกค้าไม่มารับเอกสารตามสถานที่ที่ระบุไว้ บริษัทจะจัดส่งเอกสาร

ตามที่อยู่ไปรษณีย์ท่ีท่านแจ้งไว้  
 Remark : For collecting document by hand, if client does not collect the document within 7 working days, Company will send 

the document to your mailing address. 
 5.เปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อ  
        Change Contact Number  

 เบอร์มือถือส าหรับการยืนยันตัวตนลูกค้า (Mobile number to receive one-time-password OTP)  
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน (Home Tel.)      เบอร์มือถือ (Mobile)       เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน (Office Tel.)  

 6.เปลี่ยนแปลงอีเมล์  
        Change E-mail Address  

 อีเมล์ส าหรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์            อีเมล์ส าหรับรับข้อมูลข่าวสาร  
E-mail for receiving electronic document        E-mail for receiving newsletter  

 7.ขอเปิดประเภทบัญชีเพิ่มเติม  
        Open additional Account Type  

 Cash                 Prepaid                  Credit Balance                  Derivatives  
 Global Equity     Global Derivatives    Other, please specify____________________________________  

 8.เปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจให้กระท าการแทน  
        Change the Power of Attorney  

 ขอมอบอ านาจให_้__________________________________ตามหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่____________________  
     Grant to                                                                           Power of Attorney      Date  
 ขอยกเลิกการมอบอ านาจให_้___________________________ตามหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่____________________ 
     Revoke the Power of Attorney                                              Power of Attorney      Date  
หมายเหตุ : ต้องกรอกใบมอบอ านาจฉบับใหม่/KYC พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน  
                Fill in new power of attorney/KYC with copy of grantee’s ID card*  

 9.ขอรหัสผ่าน Reset Password  
 POEMS 2.0 ระบุช่ือผู้ใช้ (User ID)……………………………   หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Equity)  
 อนุพันธ์ต่างประเทศ (Global Derivatives)  

 10.ปิดบัญชี Close Account   ทุกประเภทบัญชี All Accounts         ระบุบัญชีที่ต้องการปิด (Specify Account)_______________________________ 

 11.อื่นๆ โปรดระบุ Other Please Specify 
 
 

โปรดระบุข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงในตารางด้านล่าง (Please Specify the change clearly in the box below) 
ข้อมูลเดิม (Current Data) ข้อมูลใหม่ (New Data) 

  

  

  

  

  

 

 

ลงช่ือ Sign_______________________________________ ลูกค้า Client 
โปรดลงลายมือชื่อเหมือนตัวอย่างท่ีให้ไว้กับบริษัทเท่าน้ัน   (Please sign as duly given to the company) 

*ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิม่เติมทีห่น้า 2 (For the complete list of documents required, please check also Page 2) 
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีบริษทั For company use only  

Investment Consultant  
 

Sign______________________ 

Securities AVP+  
 

Sign________________________  

Securities SVP+  
 

Sign________________________ 

Head of Credit Control  
 

Sign______________________  

แบบค ำขอแก้ไขข้อมลูลูกค้ำ 
Amendment Form 

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. 02-635-1700  แฟกซ์ 02-635-1667 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูล กับหนังสือฉบับน้ี (เอกสารท่ีเป็นภาพถ่ายให้รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) 
1. เปล่ียนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล 

 บุคคลท่ัวไป  
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ  หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ) 
o ส าเนาหนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 
o ส าเนาบัญชีธนาคารที่แสดงถึงเจ้าของบัญชี 
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 

 นิติบุคคล   
o ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

List of supplementary documents (all photocopies must be signed to certify as 
true copy) 
1. Change of Name/Surname 

 Natural person  
o Copy of ID or passport 
o Copy of house registration (for use with government staff ID or life-time personal ID) 
o Copy of name-change document 
o Copy of bank book showing the account name 
o Signature sample card 

 Juristic person  
o Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated not over 6 months 
o Copy of ID of the authorized director(s) 

 
2. เปล่ียนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า) 

 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย  
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีจ าลายเซ็นเดิมไม่ได้ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน) 
 นิติบุคคล สัญชาติไทย   
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัท

ตามหนังสือรับรอง) 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
o แบบแสดงตัวตน (KYC Application) ของผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีผู้มีอ านาจลงนามไม่ได้ 

เปิดบัญชีกับบริษัท) 

2. Change existing signature 

 Individual Person Thai Nationality 
o Signature sample card (If you cannot remember the previous signature, please attach a 

copy of ID or Passport. 
 Juristic person Thai Nationality 
o Signature sample cards of directors who are authorized to represent the company  

(with the seal per company certificate). 
o Copy of ID of directors who are authorized to represent the company. 
o Copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commence within the past 

6 months. 
o  KYC application of directors who are authorized to represent the company  

(if the directors do not have accounts with us). 
 

3. เปล่ียนแปลงบัญชีธนาคาร 

 กรณีท าธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าท่ีการตลาด 
o  หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ตามจ านวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งานข 
o  ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามจ านวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งาน) 

 กรณีท าธุรกรรมผ่านตู้ ATM 
o ส าเนาหลักฐานการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM (สลิป) **(ถ้ามี) 
o ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามจ านวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งาน) 

3. Change Bank Account 

 If performed through investment consultants 
o Letter of consent to direct debit bank account (ATS) 
o Copy of the bank book page showing the name and account number for each new 

account 
 Via ATM 
o Authorization for direct debit (ATS) confirmation slip (if available) 
o Copy of the bank book page showing the name and account number for each new 

account 
 

4. เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ 

 ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
o บุคคลทั่วไป ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้านใหม่ 
o นิติบุคคล ได้แก่ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ไดอ้อกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

4. Change  Address 

 House registration 
o Natural persons: Copy of changed house registration 
o Juristic persons: Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated  

not over 6 months 
 

8. เปล่ียนแปลงการมอบอ านาจให้กระท าการแทน 

 บุคคลท่ัวไป  
o หนังสือมอบอ านาจฯ   
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้รับมอบ) 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ) (ผู้รับมอบ) 
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบ) 
o ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 
o แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอ านาจ (KYC Application ผู้รับมอบ) *ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอ านาจ

ไม่ได้เปิดบัญชีกับบริษัท 
 นิติบุคคล   
o หนังสือมอบอ านาจฯ   
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ 

บัตรประชาชนตลอดชีพ)  
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัทตาม

รายงานการประชุม)  
o ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 
o แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (KYC Application ผู้รับมอบ)  

*ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เปิดบัญชกีับบริษัท 
o รายงานการประชุม 

8. Change the Power of Attorney 

 Natural person  
o Power of attorney   
o Copy of ID of the attorney-in-fact (grantee) 
o  Copy of house registration (for use with the government staff ID or life-time personal  

ID of the grantee) 
o  Signature sample card of the grantee 
o Stamp Duty : 30 THB 
o KYC application of the grantee (if he/she does not have an account with us) 

 Juristic person 
o Power of Attorney. 
o Copy of ID of the authorized persons who represent the company. 
o Copy of house registration of the authorized persons who represent the company  
(for use with the government staff ID or life-time personal ID of the grantee). 

o Signature sample card of the authorized persons who represent the company  
(with the   seal per the board resolution). 

o Stamp Duty : 30 THB. 
o KYC application of each authorized person who represents the company  

(if he/she does not have an account with us). 
o Minutes of the company board meeting. 
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Form   W-8BEN
(Rev. July 2017)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United     
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. 
▶ Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information. 

▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if: Instead, use Form: 

• You are NOT an individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8BEN-E 

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   W-9

• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.                               
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8ECI

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States . . . . . . .  8233 or W-4 

• You are a person acting as an intermediary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8IMY 

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be 
provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions) 
1      Name of individual who is the beneficial owner 2    Country of citizenship

3      Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country

4      Mailing address (if different from above) 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions) 6    Foreign tax identifying number (see instructions) 

7      Reference number(s) (see instructions) 8    Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions) 
9 I certify that the beneficial owner is a resident of

% rate of withholding on (specify type of income): 

within the meaning of the income tax 

treaty between the United States and that country. 
10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph

of the treaty identified on line 9 above to claim a 

.

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: 

Part III Certification 
Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further 
certify under penalties of perjury that: 

• I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or 
am using this form to document myself for chapter 4 purposes,

• The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

• The income to which this form relates is:

(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,

(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or

(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

• The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between 
the United States and that country, and

• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or 
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days 
if any certification made on this form becomes incorrect.

Sign Here 

▲

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY) 

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form  W-8BEN  (Rev. 7-2017)
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