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สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 
ท ำท่ี  บริษทั เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 

 

วนัท่ี ............................................................................. 
 

 สัญญำน้ีท ำขึ้นระหว่ำง บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 130-
132 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 ชั้น  14, 16, 26 - 29 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหำนคร 10330 ซ่ึง
ต่อไปในสัญญำน้ีจะเรียกวำ่ “บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หรือ “บริษัท” ฝ่ำยหน่ึง กบั 

(ค าน าหน้าช่ือ) .............................................................................................................  เลขท่ีกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน (ยนิูต ลิงค)์ ......................................... ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญำน้ีเรียกวำ่ “ลูกค้า” อีกฝ่ำยหน่ึง  
 

โดยท่ี (ก) บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(“คปภ.”) ให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค)์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล และ (ข) ลูกคำ้
ซ่ึงเป็นผูเ้อำประกนัภยักรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ท่ีออกโดยบริษทั ประสงค์ให้บริษทั น ำ
ทรัพยสิ์นลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนท่ีถือผำ่นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทุน ไปบริหำรจดักำร  
 
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงท ำสัญญำน้ีขึ้น โดยมีขอ้ควำมดงัน้ี 
 
“กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” หมำยถึง กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ของลูกคำ้ตำม
เลขท่ีใบค ำขอเอำประกนัชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค)์ หรือ เลขท่ีกรมธรรม์ประกนัภยัชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต 
ลิงค)์ ท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ 
“กองทุน” หมำยถึง กองทุนส่วนบุคคลของลูกคำ้ตำมสัญญำน้ีซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อน ำทรัพยสิ์นลงทุนไปบริหำรจดักำร 
“ทรัพย์สินลงทุน” หมำยถึง บรรดำหน่วยลงทุนของกองทุน ท่ีเป็นส่วนของกำรลงทุนภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบกำรลงทุนท่ีลูกคำ้เอำประกนัอยูก่บับริษทั ซ่ึงลูกคำ้ไดเ้ลือกไวใ้นค ำร้องขอด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรลงทุนส ำหรับ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทุน 

“นโยบายการลงทุนและข้อจ ากัดในการลงทุน” หมำยถึง นโยบำยกำรลงทุนและขอ้จ ำกดัในกำรลงทุนท่ีลูกคำ้แสดง
ควำมประสงค ์(ถำ้มี) 
ข้อ 1. การแต่งต้ังและการส่งมอบทรัพย์สินลงทุน 

ลูกคำ้ตกลงแต่งตั้งบริษทั และบริษทัตกลงรับกำรแต่งตั้งเป็นบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคล ในส่วนของ
ทรัพยสิ์นลงทุนของลูกคำ้ท่ีมีอยูภ่ำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทุน โดยจะน ำทรัพยสิ์นลงทุนของ
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ลูกค้ำไปจัดกำรลงทุนในกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงอำจมีนโยบำยในกำรลงทุน ใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ รวมทั้งลงทุนหลำยประเทศหรือประเทศเดียวก็ได้ ตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร
ภำยในกรอบนโยบำยกำรลงทุนและขอ้จ ำกดักำรลงทุน พร้อมกนัน้ี ลูกคำ้ตกลงส่งมอบทรัพยสิ์นลงทุนท่ีมี
อยู ่ณ วนัท ำสัญญำน้ี ใหแ้ก่บริษทั เพื่อจดักำรต่อไป 

 

ข้อ 2. การจัดการกองทุน  
ลูกคำ้และบริษทัตกลงวำ่ บริษทัมีสิทธิและหนำ้ท่ีจดักำรกองทุนของลูกคำ้ตำมขอ้ก ำหนดดงัต่อไปน้ี 
2.1 ลูกคำ้รับทรำบว่ำบริษทัไดเ้สนอนโยบำยกำรลงทุนท่ีเหมำะสมกบัลูกคำ้ โดย พิจำรณำจำกเอกสำร

แสดงรำยละเอียดประวัติของลูกค้ำ (บริษัทจะพิจำรณำตำมข้อมูลท่ีลูกค้ำได้ให้ไว้แก่บริษัท 
ประกอบกำรขอเอำประกนัชีวิตควบกำรลงทุนเท่ำนั้น) ขนำดของกองทุนของลูกคำ้ ประสบกำรณ์
ในกำรลงทุน ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ และภำวะของตลำดทุนและตลำดเงิน ตำมนโยบำยกำร
ลงทุนและขอ้จ ำกดัในกำรลงทุน  

2.2 ลูกคำ้ตกลงมอบหมำยใหบ้ริษทัด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
(1) ซ้ือ ขำย สับเปล่ียน หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนกำร

ขำยหรือเปล่ียนสภำพหน่วยลงทุนดงักล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นเงินสดหรือเงินฝำกใน
นำมลูกคำ้ 

(2) ด ำเนินกำรรับมอบ และ/หรือ ส่งมอบ หน่วยลงทุนของกองทุนตำมสัญญำน้ี 
(3) ด ำเนินกำรในนำมของลูกคำ้เพื่อให้ได้มำซ่ึงสิทธิในกำรรับเงินปันผล สิทธิในกำรเขำ้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนส ำหรับหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ โดยบริษทัจะเขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู ้ถือหลักทรัพย์ตำมท่ีกองทุนไปลงทุนไว้ เพื่อรักษำ
ประโยชน์ของลูกคำ้ตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้แนวทำงกำรใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงักล่ำวให้ลูกค้ำทรำบโดยวิธีกำรส่งผ่ำน SMS หรือส่งโดยไปรษณียต์ำมขอ้มูลท่ี
ลูกคำ้ไดแ้จง้ไวแ้ก่บริษทั และกำรแจง้ดงักล่ำวอำจท ำเป็นรำยปีหรือรำยเดือนหรือตำมช่วงเวลำ
ใดท่ีบริษทัเห็นสมควร  

(4) รับเงินปันผล และ/หรือ สิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนของกองทุน 
(5) ด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนและรักษำไวซ่ึ้ง

ประโยชน์ของลูกคำ้  
2.3 บริษทัจะจัดท ำและปรับปรุงรำยกำรกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio) รวมทั้ งเก็บรักษำบันทึก

รำยกำรกำรซ้ือขำยสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งของลูกคำ้ 
2.4 บริษทัจะจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลท่ีลูกคำ้ควรทรำบ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน

ช่วงเวลำส ำหรับกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน กำรลงทุน ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน และขอ้มูล
เก่ียวกบักองทุนท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั (รวมถึงกำรก ำหนดระยะเวลำท่ี
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เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว) โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ี
บริษทัก ำหนด ทั้งน้ี ลูกคำ้สำมำรถติดตำมขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของลูกคำ้ กำรลงทุน และกำรก่อภำระ
ผูกพันได้ท่ีเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ จดหมำยรำยงำนสถำนะของ
กรมธรรม์ และขอ้มูลกำรลงทุน รวมถึงติดตำมขอ้มูลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ได้ท่ี 
https://www.fwd.co.th หรือระบบเวบ็ไซตบ์ริษทัส ำหรับลูกคำ้ 

2.5 บริษทัจะปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมสุจริต ปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครัด 
รวมทั้ งควบคุมให้พนักงำนและบุคลำกรภำยใต้สังกัดของบริษัทปฏิบัติดังกล่ำวด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพำะส่วนท่ีว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู ้จัดกำรกองทุนส่วนบุคคล ท่ีประกำศโดย
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 ทั้งท่ีมีอยูใ่นขณะท ำสัญญำฉบบัน้ี และท่ีจะมีขึ้นในภำยหนำ้ 

2.6 บริษัทจะมีกำรเสนอพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ท่ีแนะน ำให้แก่ลูกคำ้ ในเคร่ืองมือเสนอขำยของ
บริษทั โดยลูกคำ้สำมำรถเลือกลงทุนตำมพอร์ตโฟลิโอท่ีแนะน ำได ้ทั้งน้ี บริษทัจะใชต้วัช้ีวดัผลกำร
ด ำเนินงำน (Benchmark) ของแต่ละกอง โดยใชค้่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (Weighted Average) เพื่อวดัผล
กำรด ำเนินงำนของพอร์ตโฟลิโอท่ีแนะน ำให้แก่ลูกค้ำ ทั้ งน้ี ข้อจ ำกัดในกำรลงทุนเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดในเง่ือนไขทัว่ไปแห่งกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค)์ หมวดท่ี 3 กำร
จดักำรเก่ียวกบักองทุน เวน้แต่ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรยกเลิกกองทุน (Fund Removal) ท่ีคู่สัญญำตก
ลงใหย้กเลิกขอ้ควำมในเง่ือนไขทัว่ไปแห่งกรมธรรมน์ั้นและใชข้อ้ควำมดงัน้ีแทน  
“การยกเลิกกองทุน (Fund Removal) 
(1) การยกเลิกกองทุนโดยบริษัท บริษัทอำจพิจำรณำยกเลิกกองทุนใดๆ ภำยใต้ดุลพินิจของ

บริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ทั้ งน้ี หำกลูกค้ำไม่
ด ำเนินกำรใดๆ ภำยในระยะเวลำท่ีบริษทัก ำหนด (ตำมท่ีได้รับแจง้จำกบริษทั) บริษัทจะ
ด ำเนินกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีถูกยกเลิก ไปยงักองทุนอ่ืนใดท่ีมีนโยบำย
กำรลงทุนใกลเ้คียงกนั ภำยใตดุ้ลยพินิจของบริษทั 

(2) การยกเลิกกองทุนโดยสาเหตุอ่ืน ในกรณีท่ีกองทุนใดๆ ถูกปิด เลิกกองทุน ช ำระบญัชี หรือมี
เหตุกำรณ์อ่ืนใดเกิดขึ้นกับกองทุนตำมท่ีมีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของกองทุนนั้นๆ ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนของบริษัทในกองทุนดังกล่ำว บริษัทสำมำรถด ำเนินกำร
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำวไปยงักองทุนอ่ืนใด ท่ีมีนโยบำยกำรลงทุน
ใกลเ้คียงกนั ภำยใตดุ้ลยพินิจของบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบภำยใน 30 วนั นับ
แต่วนัท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรสับเปล่ียนกองทุนเรียบร้อยแลว้”  

2.7 เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บรักษำและส่งมอบทรัพยสิ์นของลูกคำ้ภำยใตก้องทุนส่วนบุคคล บริษทัได้
แต่งตั้ งผู ้รับฝำกทรัพย์สิน ตำมรำยช่ือบริษัทผู ้รับฝำกทรัพย์สินท่ีปรำกฎบนเว็บไซต์บริษัท 
(https://www.fwd.co.th/th) โดยบริษทัผูรั้บฝำกทรัพยสิ์นจะท ำหน้ำท่ีเก็บรักษำทรัพยสิ์นของลูกคำ้ 
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ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรับมอบและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน ช ำระรำคำค่ำซ้ือและรับ
เงินค่ำขำยหน่วยลงทุน และจดัเก็บหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีครบก ำหนดอำยุกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน หรือลูกคำ้ถอนเงินจำกกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน บริษทัจะโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรหรือตำมวิธีกำรท่ีลูกคำ้ก ำหนดไว ้

2.8  บริษทัจะไม่ท ำธุรกรรมท่ีจะเป็นกำรก่อภำระผูกผนัในกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล เช่น กำรกูย้ืม
เพื่อน ำเงินมำลงทุน ในกำรลงทุนกองทุนรวมตำมสัญญำน้ี  

 
ข้อ 3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

นอกจำกค่ำธรรมเนียมตำมตำรำงค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ ท่ีแนบไวก้ับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำร
ลงทุนของลูกคำ้ บริษทัจะไม่จดัเก็บค่ำธรรมเนียม หรือค่ำบริกำรอ่ืนใด ส ำหรับกำรให้บริกำรกำรจดักำร
กองทุนส่วนบุคคลภำยใตส้ัญญำน้ี   

 
ข้อ 4. ระยะเวลาของสัญญา 

สัญญำน้ีจะมีผลบงัคบันบัแต่วนัท่ีออกกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทุนหรือบนัทึกสลกัหลงัแนบทำ้ย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน จนถึงวนัท่ีครบก ำหนดสัญญำของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำร
ลงทุน หรือวนัท่ีกรมธรรมด์งักล่ำวส้ินสุดลงดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์ เวน้แต่ ลูกคำ้
จะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญำน้ีตำมขอ้ 5  

 
ข้อ 5. สิทธิของลูกค้า 

5.1 ลูกคำ้มีสิทธิบอกเลิกสัญญำน้ี ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีสัญญำน้ีมีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัททรำบ

ล่วงหนำ้ และไม่ตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยใดๆ ใหแ้ก่บริษทั เน่ืองจำกกำรบอกเลิกสัญญำดงักล่ำว 
(2) บริษทัไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุน ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยจ์น

ท ำให้บริษทัมีหน้ำท่ีตอ้งด ำเนินกำรกบัทรัพยสิ์นลงทุนของลูกคำ้ภำยใตก้ำรจดักำร หรือไม่
สำมำรถด ำรงฐำนะทำงกำรเงินตำมกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั จนอำจเป็นเหตุให้ตอ้ง
ระงบักำรประกอบธุรกิจ โดยไม่ตอ้งชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่บริษทั เน่ืองจำกกำรบอก
เลิกสัญญำดงักล่ำว  

5.2 ลูกคำ้สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมและติดตำมขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของลูกคำ้ กำรลงทุน และกำรก่อภำระ
ผูกพนัไดท่ี้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน จดหมำยรำยงำน
สถำนะของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน และขอ้มูลกำรลงทุนในระบบเว็บไซต์บริษัท
ส ำหรับลูกคำ้ นอกจำกน้ี ลูกคำ้สำมำรถติดตำมขอ้มูลกำรท ำธุรกรรม ขอ้มูลเก่ียวกบักำรลงทุนหรือมี
ไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือกำรก่อภำระ
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ผกูพนัใดๆ แก่ทรัพยสิ์นลงทุนของลูกคำ้ กำรซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน และกำรท ำธุรกรรมกำรให้ยืม
หลกัทรัพย ์รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนอ่ืนใดตำมท่ีก.ล.ต. ก ำหนดไดท่ี้ 
https://www.fwd.co.th/th/products/investments/ 

 
ข้อ 6. หน้าที่และค ารับรองของลูกค้า 

6.1 ลูกคำ้มีหนำ้ท่ีจดัท ำและปรับปรุงขอ้มูลลูกคำ้ (Customer Profile) ตำมวิธีกำรท่ีบริษทัก ำหนด โดยมี
รำยละเอียดของขอ้มูล ตำมประกำศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำสัญญำรับจดักำรกองทุนส่วนบุคคลของ 
ก.ล.ต. และ/หรือ องคก์รก ำกบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดไว ้

6.2 ลูกคำ้ไดรั้บทรำบและตกลงยินยอมปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน หรือธรรมเนียมกำร
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรกองทุน หำกกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำนหรือธรรมเนียมกำร
ปฏิบัตินั้นมีกำรเปล่ียนแปลงจนกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำน้ี ลูกคำ้ตกลงให้บริษัทมีสิทธิ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและวิธีปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงนั้นได ้

6.3 ลูกคำ้รับทรำบว่ำ บริษทัไม่มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำดำ้นกฎหมำย บญัชี ภำษี หรือเร่ืองอ่ืนใดให้แก่
ลูกคำ้ และลูกคำ้ตกลงรับผิดชอบภำระด้ำนภำษีอำกรตำมกฎหมำยต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเอง
โดยตรง 

6.4 ลูกคำ้รับทรำบวำ่กำรลงทุนของกองทุนมีควำมเส่ียง มูลค่ำและผลตอบแทนกำรลงทุนผนัแปรขึ้นลง
ตำมระดบัรำคำของทรัพยสิ์น/หลักทรัพยท่ี์ลงทุน ปัจจยั และ/หรือ สภำพแวดลอ้มต่ำงๆ อนัอำจมี
ผลกระทบต่อตลำด ซ่ึงลูกค้ำอำจไม่ได้รับทรัพยสิ์นลงทุนคืนไม่ว่ำทั้ งหมดหรือบำงส่วน และ 
บริษทัไม่อำจรับประกันเก่ียวกับผลประกอบกำร ผลตอบแทน อตัรำผลประโยชน์ท่ีแน่นอนได ้
ทั้งน้ี ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ของหลกัทรัพย/์ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไปลงทุน หรือของกองทุน
ของลูกคำ้เองในอดีต มิใช่ส่ิงท่ีรับประกนัผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำน้ีได ้

6.5 ลูกคำ้มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมบทบญัญติัวำ่ดว้ยกำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์
กำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพย ์และกำรเขำ้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อ
ครอบง ำกิจกำร ตำมมำตรำ 59, 246, 247 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) ดงัต่อไปน้ี 
(1) ลูกคำ้ท่ีเป็นกรรมกำร ผูจ้ัดกำร ผูด้  ำรงต ำแหน่งบริหำรตำมท่ีก.ล.ต.ประกำศก ำหนด หรือ

ผูส้อบบญัชีของกองทุนท่ีตนถือหน่วยลงทุนผ่ำนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน มี
หน้ำท่ีต้องจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของตน ของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสำมีภริยำ และของบุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อก.ล.ต.ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก.ล.ต.ประกำศก ำหนด รวมถึง
กำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำโดยนิติบุคคลซ่ึง
ลูกค้ำเป็นผู ้ถือหุ้นเกินร้อยละสำมสิบของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของนิติบุคคล
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ดงักล่ำว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสหรือท่ีอยู่กินด้วยกนัฉันสำมีภริยำ และ
ของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลนั้นดว้ย 

(2) ลูกคำ้ซ่ึงกระท ำกำรไม่วำ่โดยตนเองหรือร่วมกบับุคลอ่ืนอนัเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอ่ืนเป็น
ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจกำรในจ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง เม่ือรวมกนัแลว้ มีจ ำนวนทุกร้อยละ
ห้ำของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของกิจกำรนั้ น ไม่ว่ำจะมีกำรลงทะเบียน กำรโอน
หลกัทรัพยน์ั้นหรือไม่ และไม่ว่ำกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นจะมีจ ำนวนเท่ำใดในแต่ละคร้ัง 
ลูกคำ้ตอ้งรำยงำนกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ ำนวนหลกัทรัพยใ์นทุกร้อยละห้ำของจ ำนวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำรดงักล่ำวต่อก.ล.ต.ทุกคร้ัง 

(3) ลูกคำ้ซ่ึงเสนอซ้ือหรือไดม้ำไม่ว่ำโดยตนเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืนหรือกระท ำกำรอ่ืนใด อนั
เป็นผลหรือจะเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจกำรรวมกนัถึงร้อยละ
ยีสิ่บห้ำขึ้นไปของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำรนั้น ลูกคำ้ตอ้งรำยงำนกำรเขำ้ถือ
หลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำรต่อก.ล.ต. เวน้แต่กำรเป็นผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้นเป็นผลจำกกำร
ไดม้ำโดยทำงมรดก  

 
ข้อ 7.  ค่าเสียหาย 

บริษทัไม่ตอ้งรับผิดต่อลูกคำ้ในกำรกระท ำหน้ำท่ีของบริษทั ในฐำนะบริษทัจดักำรตำมสัญญำน้ีโดยสุจริต 
แต่จะตอ้งรับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัลูกคำ้จำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง กำรจงใจ
ใหเ้กิดควำมเสียหำย และกำรกระท ำโดยเจตนำทุจริตของบริษทั  

 

ข้อ 8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
8.1 บริษทัอำจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ และ/หรือ ของบุคคลอ่ืนท่ีลูกคำ้

ไดใ้ห้ไวแ้ก่บริษทั เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรให้บริกำรตำมสัญญำน้ี และวตัถุประสงคต์ำมท่ีระบุใน
ประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของบริษทั ลูกคำ้สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลและสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท่ี้ https://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/ 

8.2 ในกำรเก็บรวบรวม ใช้  และเปิด เผยข้อ มูลส่วนบุคคลตำมข้อ  8.1 บริษัทจะปฏิบัติตำม
พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง ประกำศ หรือระเบียบท่ีออก
ภำยใต้พระรำชบัญญัตินั้ น (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่ำงเคร่งครัด รวมถึง (1) มี
มำตรกำรควำมปลอดภยัท่ีจ ำเป็นเหมำะสมในระดบัเดียวกบัของพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(2) มีป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้กำรแกไ้ข กำรเปิดเผย หรือกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจ/โดยมิชอบ 

8.3 หำกเกิดเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้ น และเป็นกรณีท่ีพรบ. คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก ำหนดใหบ้ริษทัมีหนำ้ท่ีแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบถึงเหตุละเมิด บริษทัจะแจง้ลูกคำ้ให้ทรำบถึงกำรละเมิด
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ดังกล่ำวภำยใน 24 ชั่วโมงหลังจำกท่ีล่วงรู้ถึงเหตุกำรละเมิดนั้ น และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ี
เหมำะสมตำมท่ีพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด เพื่อสืบสวน บรรเทำ และแกไ้ขเหตุนั้น 

 
ข้อ 9. การส้ินสุดและการการบอกเลิกสัญญา 

9.1 สัญญำน้ีส้ินสุดลงตำมระยะเวลำในขอ้ 4. หรือเม่ือลูกคำ้บอกเลิกสัญญำตำมขอ้ 5.1    
9.2 เม่ือสัญญำน้ีส้ินสุดลง บริษทัจะหยุดปฏิบติัหน้ำท่ีในฐำนะผูจ้ัดกำรกองทุนส่วนบุคคลของลูกคำ้ 

และลูกคำ้จะเขำ้เป็นผูมี้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลของตน ตำม
เง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ทั้ งน้ี บริษัทยงัคงมีหน้ำท่ีดูแลรักษำ
ทรัพยสิ์นลงทุนของลูกคำ้เพียงเท่ำท่ีไม่ท ำให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมเสียหำยหรือเสียสิทธิอนัพึงมีพึงได้
จำกกำรถือทรัพยสิ์นนั้น 

9.3 กำรส้ินสุดของสัญญำน้ีไม่กระทบต่อกำรเรียกร้องสิทธิ และ/หรือ กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย (ถำ้
มี) ท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงมีต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงจำกกเหตุผิดสัญญำภำยใตส้ัญญำน้ี (ถำ้มี) ซ่ึงเกิดขึ้น
ก่อนกำรส้ินสุดของสัญญำ ไม่วำ่คู่สัญญำจะไดท้รำบอยูก่่อนแลว้หรือไม่ก็ตำม  

9.4  บริษัทอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยแจง้ให้ลูกคำ้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วนั ก่อนวนัท่ีส้ินสุด
สัญญำ 

9.5       บริษทัอำจบอกเลิกสัญญำได้ทนัที หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุน ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยจ์นท ำให้บริษทัมีหน้ำท่ีต้องด ำเนินกำรกับทรัพยสิ์นลงทุนของ
ลูกคำ้ภำยใตก้ำรจดักำร หรือไม่สำมำรถด ำรงฐำนะทำงกำรเงินตำมกฎหมำยอ่ืนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั 
จนอำจเป็นเหตุให้ตอ้งระงบักำรประกอบธุรกิจ โดยบริษทัจะด ำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและ
จ่ำยเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ลูกคำ้ตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนด  
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรโอนขำยกิจกำร สัญญำน้ีจะไม่ถูกยกเลิก โดยกรมธรรม์ประกนัภยัและ
หน่วยลงทุนของลูกคำ้ท่ีมีอยูต่ำมสัญญำน้ีจะถูกโอนยำ้ยไปใหแ้ก่บริษทัท่ีรับโอนกิจกำรตำมผลของ
กฎหมำย  

 
ข้อ 10. เบ็ดเตล็ด 

10.1 บรรดำเอกสำร หนังสือ หรือค ำบอกกล่ำวใดๆ หำกไดส่้งถึงคู่สัญญำตำมท่ีอยู่ของแต่ละฝ่ำยท่ีระบุ
ขำ้งตน้ทำงไปรษณียแ์ลว้ ให้ถือว่ำเป็นกำรส่งถึงโดยชอบแลว้ โดยไม่ค ำนึงว่ำจะมีผูรั้บไวห้รือไม่ก็
ตำม ทั้งน้ี หำกมีกำรแจง้เปล่ียนแปลงภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทุนแลว้ ให้ถือวำ่เป็น
กำรแจง้เปล่ียนแปลงภำยใตส้ัญญำน้ีดว้ย  

10.2 กำรแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือขอ้ควำมในสัญญำน้ี จะกระท ำได้ต่อเม่ือท ำเป็น
หนงัสือลงนำมโดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย 
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10.3 หำกส่วนใดส่วนหน่ึงของสัญญำน้ีเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ไม่มีผลบงัคบั 
ดว้ยประกำรใด ใหส้ัญญำส่วนอ่ืนยงัคงมีผลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยต่อไป 

10.4 ขอ้พิพำท ขอ้ขดัแยง้ ขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำน้ี ปัญหำกำรผิดสัญญำ กำรเลิกสัญญำ หรือ
ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำ ใหอ้ยูใ่ตก้ฎหมำยไทยและเขตอ ำนำจศำลไทย 

 

ลูกคำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้เห็นว่ำตรงตำมเจตนำทุกประกำร จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน
ต่อหนำ้พยำน 
 
 
 

ลงช่ือ           
(_____________________________________) 

ผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทั 
บริษทั เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 

ลงช่ือ                  
(_____________________________________) 

ลูกคำ้(ผูเ้อำประกนั) 

ลงช่ือ           
(_____________________________________) 
พยำน / นำยหนำ้ประกนัชีวิต / ตวัแทนประกนัชีวิต 

ลงช่ือ            
(_____________________________________) 

ผูใ้หค้วำมยนิยอมในฐำนะ  บิดำ/มำรดำ 
 ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของลูกคำ้(ผูเ้อำประกนั) 
(กรณีลูกคำ้(ผูเ้อำประกนั)ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ) 

 


