
หนงัสอืแจง้ลกูคา้เพือ่ทราบเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไข  
 
ธนาคารซติีแ้บงกม์คีวามยนิดขีอตอ้นรับทา่นเป็นลกูคา้ผูท้รงเกยีรตขิองธนาคารฯ และเราพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารดว้ย
ความมุง่มั่นเพือ่ความส าเร็จของทา่น  
เราพรอ้มทีจ่ะบรกิารทา่นดว้ยกลยทุธแ์ละผลติภณัฑท์ีค่ัดสรรอยา่งดทีีส่ดุ เพือ่ใหต้รงกบัวัตถปุระสงคข์องทา่นและ
ครอบครัวธนาคารซติีแ้บงกพ์รอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี ซึง่เป็นสว่นส าคัญของความสมัพันธอ์นัดกีบัทา่นลกูคา้ 
โดยหนังสอืฉบบันี้ ธนาคารฯขอแจง้เกีย่วกบั สทิธิ ์ความผกูพัน และขอ้มลูทีส่ าคัญดังนี ้ 
 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข  
ธนาคารซติีแ้บงกข์อแจง้ใหท้า่นทราบและลงลายมอืชือ่เพือ่รับทราบขอ้ก าหนดและเงือ่นไขตา่งๆของการลงทนุใน
กองทนุรวม ดังนัน้ธนาคารฯจงึขอใหท้า่นศกึษารายละเอยีดในหนังสอืฉบบันี ้ และแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีด่แูลบญัชทีราบ
หากทา่นมขีอ้สงสยั  
  
การรบัทราบความเสีย่งในการลงทนุของบคุคลอเมรกินั 
ทา่นขอรับรองวา่ “ขา้พเจา้ไมใ่ชบ่คุคลอเมรกินัซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัภาษีเงนิไดบ้คุคลของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา และไมไ่ดก้ระท าการแทน หรอืรับมอบอ านาจจากบคุคลอเมรกินัใหก้ระท าการใดๆแทน ทัง้นี้ขา้พเจา้ขอ
รับรองวา่ขา้พเจา้ไมไ่ดม้ภีมูลิ าเนา หรอืถิน่ทีอ่ยู ่ ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ขา้พเจา้รับทราบวา่การใหข้อ้มลูเท็จ หรอื
การบดิเบอืนขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิดา้นสถานะทางภาษีของบคุคลอเมรกินั อาจจะตอ้งไดรั้บโทษภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ถา้หากสถานะทางภาษีของขา้พเจา้มกีารเปลีย่นแปลง และ/หรอื ขา้พเจา้เปลีย่นมาถอืสญัชาติ
อเมรกินั หรอืมภีมูลิ าเนา หรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืเปลีย่นทีส่ง่จดหมายเป็นประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ขา้พเจา้รับรองจะแจง้ใหท้างธนาคารซติีแ้บงกท์ราบภายใน 30 วันนับแตว่ันทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกลา่ว หากเกดิ
เหตกุารณ์ใดๆทีท่ าใหข้า้พเจา้กลายเป็นบคุคลอเมรกินั ขา้พเจา้ยอมรับใหธ้นาคารซติีแ้บงกส์ามารถกระท าการใดๆอนั
สมควรในทกุกรณี ซึง่รวมถงึการไมย่อมกระท าการใดๆตามค าสัง่ของขา้พเจา้ทีจ่ะซือ้ผลติภัณฑก์ารลงทนุใดๆ การ
ขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลกระทบ และ/หรอื การโอนบญัชกีารลงทนุของขา้พเจา้ไปยังสถาบนัอืน่เป็น
ตน้ ทัง้นีข้า้พเจา้ตกลงยนิยอมรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ตอ่ธนาคารซติีแ้บงกซ์ ึง่เป็นผลจากการด าเนนิการ
ทีจ่ าเป็นดังกลา่วทกุประการ” 
 
การเปลีย่นแปลงทีอ่ยูใ่นการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย ์  
ทา่นรับรองและรับประกนัวา่ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสารทางไปรษณียปั์จจบุนัของทา่นเป็นทีอ่ยูใ่นประเทศไทย  และ
หากทา่นมกีารเปลีย่นทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสารทางไปรษณียปั์จจบุนัของทา่นเป็นทีอ่ยูน่อกประเทศไทย  ทา่นตอ้ง
แจง้การเปลีย่นแปลงดังกลา่วกบัธนาคารซติีแ้บงกภ์ายใน 30 วันนับแตว่นัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกลา่ว  ในกรณีทีท่ี่
อยูใ่นการจัดสง่เอกสารทางไปรษณียปั์จจบุนัของทา่นอยูน่อกประเทศไทย   ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะจ ากดั, 
หยดุ หรอืยกเลกิบรกิารใดๆ ทีธ่นาคารจัดใหม้แีกท่า่น ทา่นยนิยอมใหธ้นาคารฯสามารถด าเนนิการใดๆทีธ่นาคารเห็น
วา่เหมาะสม ซึง่รวมถงึและไมจ่ ากดัเพยีงการไมก่ระท าการใดๆตามค าสัง่ของทา่นในการซือ้ผลติภณัฑก์ารลงทนุใดๆ 
การขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลกระทบ และ/หรอื การโอนบญัชกีารลงทนุของทา่นไปยังสถาบนัอืน่เป็น
ตน้ ทัง้นีท้า่นตกลงยนิยอมรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ตอ่ธนาคารฯซึง่เป็นผลจากการด าเนนิการทีจ่ าเป็น
ดังกลา่วทกุประการ ทา่นรับทราบและยอมรับวา่ อาจมคีวามเสยีหายหรอืความรับผดิทางกฏหมายเกดิขึน้เกดิขึน้จาก
การทีท่า่นไมแ่จง้ธนาคารฯถงึการเปลีย่นแปลงทีอ่ยูด่ังกลา่วใหถ้กูตอ้ง 
 
ความรบัผดิชอบในการลงทนุ  
สว่นหนึง่ในบรกิารของเรา คอืธนาคารฯอาจใหข้อ้มลู รวมถงึค าแนะน าในการลงทนุเพือ่การพจิารณาของทา่น ทัง้นี้  
• ขอ้มลูและค าแนะน าทัว่ไปไมไ่ดเ้ป็นการใหค้ าปรกึษาการลงทนุ และทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งยอมรับหรอืเห็นดว้ย  
• ทา่นควรจะลงทนุใน ผลติภัณฑก์ารลงทนุทีท่า่นมคีวามเขา้ใจและตรงกบัสถานะการเงนิ ความตอ้งการ 

วัตถปุระสงค ์และการยอมรับความเสีย่ง  
• ถา้ทา่นมขีอ้ซกัถามเกีย่วกบัการลงทนุ โปรดปรกึษาเจา้หนา้ทีด่แูลบญัชทัีนท ี 
• ถา้ทา่นตอ้งการปรกึษาดา้นกฎหมายหรอืภาษี ธนาคารฯขอแนะน าใหท้า่นปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายและ

ภาษีของทา่นเอง  
• การตัดสนิใจเกีย่วกบัการลงทนุถอืเป็นการตัดสนิใจของทา่น  
• ธนาคารฯไมม่อี านาจในการท าธรุกรรมใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุของทา่นกอ่นทีจ่ะไดรั้บค าสัง่ หรอื ค ายนืยัน

จากทา่น เวน้แตไ่ดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอืน่และธนาคารฯไดรั้บค ายนิยอมจากทา่นเป็นลายลักษณ์อกัษร  
 

  
ความเหมาะสม  
เมือ่ทา่นเปิดบญัชกีารลงทนุกบัธนาคารซติีแ้บงก ์ ทา่นจะไดรั้บแบบสอบถามทัศนคตใินการลงทนุ เพือ่ยนืยันขอ้มลู
ของทา่นเกีย่วกบัสถานะทางการเงนิ วัตถปุระสงคใ์นการลงทนุ ทัศนคตติอ่ความเสีย่ง ระดับการยอมรับความเสีย่ง 
และประสบการณ์การลงทนุ  
  
ขอ้มลูดังกลา่วมคีวามส าคัญตอ่การพจิารณาความเหมาะสมของผลติภัณฑก์ารลงทนุทีม่อียูใ่หต้รงกบัความตอ้งการ
ของทา่น ดังนัน้ทา่นจงึควรตรวจสอบขอ้มลูในแบบสอบถามทัศนคตใินการลงทนุ และแจง้ใหธ้นาคารฯทราบทนัทเีมือ่
มขีอ้สงสยั หากขอ้มลูของทา่นไมถ่กูตอ้ง หรอืมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีด่แูลบญัชขีองทา่นเพือ่ท าการ
ปรับปรงุขอ้มลูใหมใ่นแบบสอบถามทัศนคตใินการลงทนุของทา่น ดังนัน้จงึเป็นความส าคัญทีข่อ้มลูดังกลา่วจะตอ้ง
ถกูตอ้งและทันสมัยเสมอ เนื่องจากแบบสอบถามทัศนคตใินการลงทนุเป็นเครือ่งมอืพืน้ฐานในการวัดเกีย่วกบัการ
ลงทนุโดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหพ้อรต์การลงทนุตรงกบัทัศนคตใินการลงทนุ อยา่งไรก็ด ี
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ส าหรบัลกูคา้เพือ่รบัทราบ :

ขอแสดงความนับถอื

ธนาคารซติีแ้บงก์

( )

วนัที่

      ขา้พเจา้ยอมรับวา่ขา้พเจา้ไดรั้บ อา่น และท าความเขา้ใจขอ้ความทัง้หมดทีร่ะบไุวใ้น หนังสอืแจง้ลกูคา้

เพือ่ทราบเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 

ลกูคา้รับทราบและลงลายมอืชือ่

 
  
• ธนาคารซติีแ้บงกไ์มไ่ดเ้ป็นผูท้ าการวเิคราะหถ์งึผลตอบแทนในอดตีเทยีบกบัวัตถปุระสงคใ์นการลงทนุของทา่น  
• จากผลการพจิารณาพอรต์การลงทนุของทา่น ในบางครัง้ธนาคารฯอาจไมแ่นะน าใหท้า่นท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การลงทนุในบางรายการ และ ธนาคารฯขอสงวนสทิธิใ์นการปฎเิสธการท าธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุตามทื่
ทา่นรอ้งขอ 

• ค าแนะน าของทางธนาคาร จะครอบคลมุไปถงึ ทกุบญัชใีนพอรต์การลงทนุของทา่น รวมทัง้สดัสว่นการลงทนุที่
ทา่นด าเนนิการซือ้ดว้ยตนเอง ซึง่ไมไ่ดผ้า่นการแนะน าจากเจา้หนา้ทีด่แูลบญัชขีองทา่น  

  
การท าธุรกรรมโดยตรงกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม   
การท าธรุกรรมทีท่า่นท ารายการโดยตรงกบับรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม  ผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ  รวมทัง้การ
ท าธรุกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตนัน้ ไมถ่อืเป็นการลงทนุทีไ่ดรั้บการแนะน าโดยธนาคารซติีแ้บงก ์    บรษัิทหลักทรัพย์
จัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีใ่นการท าแบบประเมนิความสามารถในการรับความเสีย่งของทา่นและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อืน่ๆ ตามล าดับ  หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีนใดๆ เกีย่วกบัธรุกรรมดังกลา่ว ทา่นสามารถตดิตอ่ไปยังบรษัิท
หลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวมไดโ้ดยตรง     
  
คา่ธรรมเนยีม  
เมือ่ทา่นท าการลงทนุ ธนาคารซติีแ้บงกอ์าจไดรั้บคา่ธรรมเนียมจากการท ารายการ ซึง่คา่ธรรมเนียมจะแตกตา่งไป
ตามผลติภัณฑ ์เอกสารประกอบการลงทนุจะมขีอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภณัฑ ์รวมถงึคา่ธรรมเนยีม หากทา่นมี
ค าถามเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีม โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีด่แูลบญัชขีองทา่น  
  
ใบแจง้ยอดบญัช ี 
ทา่นจะไดรั้บใบแจง้ยอดบญัชรีวมทกุเดอืนโดยจัดสง่ไปยังทีอ่ยูล่า่สดุทีท่า่นใหไ้วก้บัธนาคารซติีแ้บงก ์ถา้ทา่น
ประสงค ์จะไดใ้บแจง้ยอดบญัชแีบบอเิล็กทรอนกิสแ์ทน ทา่นสามารถกรอกแบบฟอรม์ใบสมัครกบัทางธนาคารฯ  
  
การขอขอ้มลู และการรอ้งเรยีน  
ถา้ทา่นมขีอ้สงสยัเกีย่วกบับญัชขีองทา่น โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีด่แูลบญัช ีอยา่งไรก็ดถีา้ทา่นมปัีญหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
ใดๆ ทา่นสามารถตดิตอ่ผูจั้ดการสาขา  
  
ค าเตอืนเพือ่การกระจายการลงทนุโดยท ัว่ไป  
เนื่องจากการลงทนุมคีวามเสีย่ง ธนาคารซติีแ้บงกข์อแจง้ค าเตอืนเพือ่การกระจายการลงทนุโดยท่ัวไปดังนี้  
“การกระจายลงทนุในพอรต์การลงทนุ เป็นสิง่ส าคัญทีนั่กลงทนุควรพจิารณาในการตัดสนิใจลงทนุ การลงทนุใน 
หลักทรัพยใ์ดมากเกนิไป อาจสง่ผลใหม้คีวามเสีย่งมากกวา่การกระจายการลงทนุในพอรต์การลงทนุ ปัจจัยส าคัญที่
ชว่ย บง่ชีว้า่พอรต์การลงทนุของทา่นมกีารกระจายการลงทนุอยา่งเหมาะสม ไมอ่าจระบไุดจ้ากการประเมนิบญัชกีาร
ลงทนุกบั ทางธนาคารซติีแ้บงกเ์ทา่นัน้ ทา่นควรประเมนิพอรต์การลงทนุทัง้หมดของทา่น เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ทา่นได ้
บรรลจุดุมุง่หมาย ในการลงทนุของทา่นในระดับความเสีย่งทีท่า่นยอมรับได ้และตรงกบัวัตถปุระสงคข์องทา่นในการ
กระจายการลงทนุ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีด่แูลบญัชขีองทางธนาคารซติีแ้บงก ์เพือ่ปรกึษาการกระจายสดัสว่นในการ
ลงทนุ เพือ่ลดความ เสีย่ง และ/หรอืความผันผวนจากการลงทนุในหลักทรัพยใ์ดมากเกนิไป ”  
  
ค าเตอืน  
นอกเหนือจากค าเตอืนเพือ่การกระจายการลงทนุโดยท่ัวไป ธนาคารซติีแ้บงกข์อแจง้ค าเตอืนของการลงทนุดังนี ้ 
“การลงทนุมคีวามเสีย่งผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ ไมใ่ชภ่าระหนี้หรอืภาระค ้าประกนั ของ
ธนาคาร ซติิแ้บงก ์ไมใ่ชเ่ป็นการฝากเงนิกบัธนาคาร การลงทนุมคีวามเสีย่งรวมทัง้มคีวามเป็นไดท้ีจ่ะสญูเสยีเงนิ
ลงทนุ ราคาของ หน่วยลงทนุอาจขึน้หรอืลงได ้ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัผลการด าเนนิงานใน
อนาคต หน่วยลงทนุไม ่สามารถขายใหแ้กบ่คุคลอเมรกินั”  
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