สั ญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ทำที่ บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
วันที่ .............................................................................
สัญญำนี้ ทำขึ้นระหว่ำง บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 130132 อำคำรสิ นธรทำวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 26 - 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330 ซึ่ ง
ต่อไปในสัญญำนี้จะเรี ยกว่ำ “บริษัทจัดการกองทุนส่ วนบุคคล” หรื อ “บริษัท” ฝ่ ำยหนึ่ง กับ
(คานาหน้ าชื่ อ) ............................................................................................................. เลขที่ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ......................................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ลูกค้ า” อีกฝ่ ำยหนึ่ง
โดยที่ (ก) บริ ษัท ได้รับ อนุ ญ ำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัย
(“คปภ.”) ให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล และ (ข) ลูกค้ำ
ซึ่ งเป็ นผูเ้ อำประกันภัยกรมธรรม์ประกันชี วิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ที่ ออกโดยบริ ษทั ประสงค์ให้บริ ษทั นำ
ทรัพย์สินลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนที่ถือผ่ำนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ไปบริ หำรจัดกำร
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยจึงตกลงทำสัญญำนี้ข้ นึ โดยมีขอ้ ควำมดังนี้
“กรมธรรม์ ประกันชี วิตควบการลงทุน” หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชี วิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ของลูกค้ำตำม
เลขที่ใบคำขอเอำประกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) หรื อ เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต
ลิงค์) ที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
“กองทุน” หมำยถึง กองทุนส่ วนบุคคลของลูกค้ำตำมสัญญำนี้ซ่ ึงตั้งขึ้นเพื่อนำทรัพย์สินลงทุนไปบริ หำรจัดกำร
“ทรัพย์ สินลงทุน” หมำยถึง บรรดำหน่วยลงทุนของกองทุน ที่ เป็ นส่ วนของกำรลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบกำรลงทุนที่ลูกค้ำเอำประกันอยูก่ บั บริ ษทั ซึ่ งลูกค้ำได้เลือกไว้ในคำร้องขอดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรลงทุนสำหรับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
“นโยบายการลงทุนและข้ อจากัดในการลงทุน” หมำยถึง นโยบำยกำรลงทุนและข้อจำกัดในกำรลงทุนที่ ลูกค้ำแสดง
ควำมประสงค์ (ถ้ำมี)
ข้ อ 1. การแต่ งตั้งและการส่ งมอบทรัพย์ สินลงทุน
ลูกค้ำตกลงแต่งตั้งบริ ษทั และบริ ษทั ตกลงรับกำรแต่งตั้งเป็ นบริ ษทั จัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล ในส่ วนของ
ทรัพย์สินลงทุนของลูกค้ำที่มีอยูภ่ ำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน โดยจะนำทรัพย์สินลงทุนของ
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ลูกค้ำไปจัด กำรลงทุน ในกองทุน รวมที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทยซึ่ งอำจมี นโยบำยในกำรลงทุน ใน
ประเทศหรื อ ต่ำงประเทศ รวมทั้งลงทุนหลำยประเทศหรื อประเทศเดี ยวก็ได้ ตำมที่ บริ ษัทเห็ นสมควร
ภำยในกรอบนโยบำยกำรลงทุนและข้อจำกัดกำรลงทุน พร้อมกันนี้ ลูกค้ำตกลงส่ งมอบทรัพย์สินลงทุนที่มี
อยู่ ณ วันทำสัญญำนี้ ให้แก่บริ ษทั เพื่อจัดกำรต่อไป
ข้ อ 2. การจัดการกองทุน
ลูกค้ำและบริ ษทั ตกลงว่ำ บริ ษทั มีสิทธิและหน้ำที่จดั กำรกองทุนของลูกค้ำตำมข้อกำหนดดังต่อไปนี้
2.1 ลูกค้ำรับทรำบว่ำบริ ษทั ได้เสนอนโยบำยกำรลงทุนที่เหมำะสมกับลูกค้ำ โดย พิจำรณำจำกเอกสำร
แสดงรำยละเอี ย ดประวัติ ข องลู ก ค้ำ (บริ ษัท จะพิ จำรณำตำมข้อ มู ล ที่ ลู ก ค้ำ ได้ให้ ไ ว้แ ก่ บ ริ ษ ัท
ประกอบกำรขอเอำประกันชีวิตควบกำรลงทุนเท่ำนั้น) ขนำดของกองทุนของลูกค้ำ ประสบกำรณ์
ในกำรลงทุน ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำ และภำวะของตลำดทุนและตลำดเงิน ตำมนโยบำยกำร
ลงทุนและข้อจำกัดในกำรลงทุน
2.2 ลูกค้ำตกลงมอบหมำยให้บริ ษทั ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) ซื้ อ ขำย สับเปลี่ยน หน่ วยลงทุนในกองทุนรวม ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนกำร
ขำยหรื อเปลี่ยนสภำพหน่ วยลงทุนดังกล่ำวทั้งหมดหรื อบำงส่ วนเป็ นเงินสดหรื อเงินฝำกใน
นำมลูกค้ำ
(2) ดำเนินกำรรับมอบ และ/หรื อ ส่ งมอบ หน่วยลงทุนของกองทุนตำมสัญญำนี้
(3) ดำเนิ นกำรในนำมของลูกค้ำเพื่ อให้ได้มำซึ่ งสิ ทธิ ในกำรรั บเงินปั นผล สิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนสำหรับหน่ วยลงทุนที่มีอยู่ โดยบริ ษทั จะเข้ำร่ วมประชุมและ
ออกเสี ย งลงคะแนนในกำรประชุ ม ผู ้ถื อหลัก ทรั พ ย์ต ำมที่ ก องทุ น ไปลงทุ น ไว้ เพื่ อ รั ก ษำ
ประโยชน์ของลูกค้ำตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนดังกล่ำวให้ลูกค้ำทรำบโดยวิธีกำรส่ งผ่ำน SMS หรื อส่ งโดยไปรษณี ยต์ ำมข้อมูลที่
ลูกค้ำได้แจ้งไว้แก่บริ ษทั และกำรแจ้งดังกล่ำวอำจทำเป็ นรำยปี หรื อรำยเดือนหรื อตำมช่วงเวลำ
ใดที่บริ ษทั เห็นสมควร
(4) รับเงินปันผล และ/หรื อ สิ ทธิประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนของกองทุน
(5) ดำเนิ นกำรอื่นใดที่ จำเป็ นและสมควร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนและรักษำไว้ซ่ ึ ง
ประโยชน์ของลูกค้ำ
2.3 บริ ษทั จะจัด ทำและปรั บปรุ งรำยกำรกำรลงทุนของกองทุน (Portfolio) รวมทั้งเก็บ รั กษำบัน ทึ ก
รำยกำรกำรซื้อขำยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องของลูกค้ำ
2.4 บริ ษทั จะจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลที่ลูกค้ำควรทรำบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรวัดผลกำรดำเนิ นงำน
ช่ วงเวลำสำหรั บกำรวัดผลกำรดำเนิ นงำน กำรลงทุน ผลกำรด ำเนิ นงำนของกองทุน และข้อมู ล
เกี่ยวกับกองทุนที่ได้มีกำรเปลี่ย นแปลงในส่ วนที่เป็ นสำระสำคัญ (รวมถึงกำรกำหนดระยะเวลำที่
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2.5

2.6

2.7

เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว) โดยประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั และ/หรื อ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อื่นใดที่
บริ ษทั กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้ำสำมำรถติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ของลูกค้ำ กำรลงทุน และกำรก่อภำระ
ผู ก พัน ได้ที่ เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ ยูนิ ต ลิ งค์ จดหมำยรำยงำนสถำนะของ
กรมธรรม์ และข้อมูลกำรลงทุน รวมถึงติ ดตำมข้อมูลที่ อำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้ที่
https://www.fwd.co.th หรื อระบบเว็บไซต์บริ ษทั สำหรับลูกค้ำ
บริ ษทั จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมสุ จริ ต ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด
รวมทั้งควบคุ ม ให้ พ นั ก งำนและบุ ค ลำกรภำยใต้สั งกัด ของบริ ษัท ปฏิ บัติ ดัง กล่ ำ วด้ว ยเช่ น กัน
โดยเฉพำะส่ ว นที่ ว่ ำ ด้ ว ยกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู ้จัด กำรกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล ที่ ป ระกำศโดย
คณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุ น ภำยใต้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ทั้งที่มีอยูใ่ นขณะทำสัญญำฉบับนี้ และที่จะมีข้ นึ ในภำยหน้ำ
บริ ษัท จะมี กำรเสนอพอร์ ตโฟลิ โอ (Portfolio) ที่ แนะนำให้แก่ ลูกค้ำ ในเครื่ องมื อเสนอขำยของ
บริ ษทั โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกลงทุนตำมพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้ตวั ชี้วดั ผลกำร
ดำเนินงำน (Benchmark) ของแต่ละกอง โดยใช้ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (Weighted Average) เพื่อวัดผล
กำรด ำเนิ นงำนของพอร์ ต โฟลิ โอที่ แ นะนำให้แ ก่ ลูกค้ำ ทั้งนี้ ข้อจำกัด ในกำรลงทุ นเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดในเงื่อนไขทัว่ ไปแห่ งกรมธรรม์ประกันชี วิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) หมวดที่ 3 กำร
จัดกำรเกี่ยวกับกองทุน เว้นแต่ขอ้ กำหนดเกี่ยวกับกำรยกเลิกกองทุน (Fund Removal) ที่คู่สัญญำตก
ลงให้ยกเลิกข้อควำมในเงื่อนไขทัว่ ไปแห่งกรมธรรม์น้ นั และใช้ขอ้ ควำมดังนี้แทน
“การยกเลิกกองทุน (Fund Removal)
(1) การยกเลิกกองทุ นโดยบริ ษัท บริ ษัทอำจพิ จำรณำยกเลิ กกองทุนใดๆ ภำยใต้ดุลพิ นิจของ
บริ ษัท โดยบริ ษัท จะแจ้งให้ ลูก ค้ำ ทรำบล่ วงหน้ ำไม่ น้ อยกว่ำ 30 วัน ทั้งนี้ หำกลู กค้ำ ไม่
ดำเนิ นกำรใดๆ ภำยในระยะเวลำที่ บริ ษทั กำหนด (ตำมที่ ได้รับแจ้งจำกบริ ษทั ) บริ ษัทจะ
ดำเนิ นกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่ถูกยกเลิก ไปยังกองทุนอื่นใดที่มีนโยบำย
กำรลงทุนใกล้เคียงกัน ภำยใต้ดุลยพินิจของบริ ษทั
(2) การยกเลิกกองทุนโดยสาเหตุอื่น ในกรณี ที่กองทุนใดๆ ถูกปิ ด เลิกกองทุน ชำระบัญชี หรื อมี
เหตุกำรณ์ อื่นใดเกิ ดขึ้ นกับกองทุ นตำมที่ มีระบุ ไว้ในหนังสื อชี้ ชวนของกองทุ นนั้นๆ ซึ่ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรลงทุ น ของบริ ษัท ในกองทุ น ดังกล่ ำ ว บริ ษัท สำมำรถด ำเนิ น กำร
สั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น ดังกล่ ำ วไปยังกองทุ น อื่ น ใดที่ มี น โยบำยกำรลงทุ น
ใกล้เคียงกัน ภำยใต้ดุลยพินิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบภำยใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่บริ ษทั ได้ดำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุนเรี ยบร้อยแล้ว”
เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บรักษำและส่ งมอบทรัพย์สินของลูกค้ำภำยใต้กองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั ได้
แต่ ง ตั้ง ผู ้รั บ ฝำกทรั พ ย์สิ น ตำมรำยชื่ อ บริ ษัท ผู ้รั บ ฝำกทรั พ ย์สิ น ที่ ป รำกฎบนเว็บ ไซต์ บ ริ ษ ัท
(https://www.fwd.co.th/th) โดยบริ ษทั ผูร้ ับฝำกทรัพย์สินจะทำหน้ำที่เก็บรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ
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2.8

ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรรับมอบและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน ชำระรำคำค่ำซื้ อและรับ
เงินค่ำขำยหน่วยลงทุน และจัดเก็บหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่ครบกำหนดอำยุกรมธรรม์ประกันชี วิตควบกำรลงทุน หรื อลูกค้ำถอนเงินจำกกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุน บริ ษทั จะโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรหรื อตำมวิธีกำรที่ลูกค้ำกำหนดไว้
บริ ษทั จะไม่ทำธุรกรรมที่จะเป็ นกำรก่อภำระผูกผันในกำรบริ หำรกองทุนส่ วนบุคคล เช่น กำรกูย้ ืม
เพื่อนำเงินมำลงทุน ในกำรลงทุนกองทุนรวมตำมสัญญำนี้

ข้ อ 3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
นอกจำกค่ำธรรมเนี ยมตำมตำรำงค่ำธรรมเนี ยมกรมธรรม์ ที่ แนบไว้กับ กรมธรรม์ประกันชี วิตควบกำร
ลงทุนของลูกค้ำ บริ ษทั จะไม่จดั เก็บ ค่ำธรรมเนี ยม หรื อค่ำบริ กำรอื่นใด สำหรับกำรให้บริ กำรกำรจัดกำร
กองทุนส่ วนบุคคลภำยใต้สัญญำนี้
ข้ อ 4. ระยะเวลาของสั ญญา
สัญญำนี้ จะมีผลบังคับนับแต่วนั ที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนหรื อบันทึกสลักหลังแนบท้ำย
กรมธรรม์ประกันชี วิตควบกำรลงทุน จนถึงวันที่ครบกำหนดสัญญำของกรมธรรม์ประกัน ชี วิตควบกำร
ลงทุน หรื อวันที่กรมธรรม์ดงั กล่ำวสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ ง ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ เว้นแต่ ลูกค้ำ
จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ตำมข้อ 5
ข้ อ 5. สิ ทธิของลูกค้ า
5.1 ลูกค้ำมีสิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ภำยใน 15 วันท ำกำรนับ แต่วนั ที่ สั ญ ญำนี้ มี ผ ลใช้บังคับ โดยไม่ ต้อ งแจ้งให้ บริ ษัททรำบ
ล่วงหน้ำ และไม่ตอ้ งชดใช้ค่ำเสี ยหำยใดๆ ให้แก่บริ ษทั เนื่องจำกกำรบอกเลิกสัญญำดังกล่ำว
(2) บริ ษทั ไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จน
ทำให้บริ ษทั มีหน้ำที่ตอ้ งดำเนิ นกำรกับทรัพย์สินลงทุนของลูกค้ำภำยใต้กำรจัดกำร หรื อไม่
สำมำรถดำรงฐำนะทำงกำรเงินตำมกฎหมำยอื่นที่กำกับดูแลบริ ษทั จนอำจเป็ นเหตุให้ตอ้ ง
ระงับกำรประกอบธุ รกิจ โดยไม่ตอ้ งชดใช้ค่ำเสี ยหำยใดๆ ให้แก่บริ ษทั เนื่ องจำกกำรบอก
เลิกสัญญำดังกล่ำว
5.2 ลูกค้ำสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมและติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ของลูกค้ำ กำรลงทุน และกำรก่อภำระ
ผูกพันได้ที่เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์ ประกันชี วิตควบกำรลงทุน จดหมำยรำยงำน
สถำนะของกรมธรรม์ประกันชี วิตควบกำรลงทุน และข้อมูลกำรลงทุนในระบบเว็บไซต์บริ ษ ัท
สำหรับลูกค้ำ นอกจำกนี้ ลูกค้ำสำมำรถติดตำมข้อมูลกำรทำธุรกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนหรื อมี
ไว้ซ่ ึ งหลักทรั พ ย์หรื อทรัพ ย์สิ น ที่ อำจก่ อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อกำรก่ อภำระ
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ผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินลงทุนของลูกค้ำ กำรซื้ อโดยมีสัญญำขำยคืน และกำรทำธุรกรรมกำรให้ยืม
หลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนอื่นใดตำมที่ก.ล.ต. กำหนดได้ที่
https://www.fwd.co.th/th/products/investments/
ข้ อ 6. หน้ าที่และคารับรองของลูกค้ า
6.1 ลูกค้ำมีหน้ำที่จดั ทำและปรับปรุ งข้อมูลลูกค้ำ (Customer Profile) ตำมวิธีกำรที่บริ ษทั กำหนด โดยมี
รำยละเอียดของข้อมูล ตำมประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรทำสัญญำรับจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลของ
ก.ล.ต. และ/หรื อ องค์กรกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดไว้
6.2 ลูกค้ำได้รับทรำบและตกลงยินยอมปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน หรื อธรรมเนี ยมกำร
ปฏิ บัติที่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุน หำกกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำนหรื อธรรมเนี ยมกำร
ปฏิ บัติน้ ันมี กำรเปลี่ ยนแปลงจนกระทบต่อกำรปฏิ บัติตำมสั ญญำนี้ ลูกค้ำตกลงให้บริ ษ ัทมี สิทธิ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงนั้นได้
6.3 ลูกค้ำรับทรำบว่ำ บริ ษทั ไม่มีหน้ำที่ ใ ห้คำปรึ กษำด้ำนกฎหมำย บัญชี ภำษี หรื อเรื่ องอื่ นใดให้แก่
ลูกค้ำ และลู กค้ำตกลงรั บผิดชอบภำระด้ำนภำษี อำกรตำมกฎหมำยต่อหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้องเอง
โดยตรง
6.4 ลูกค้ำรับทรำบว่ำกำรลงทุนของกองทุนมีควำมเสี่ ยง มูลค่ำและผลตอบแทนกำรลงทุนผันแปรขึ้นลง
ตำมระดับรำคำของทรัพย์สิน/หลักทรัพย์ที่ลงทุน ปั จจัย และ/หรื อ สภำพแวดล้อมต่ำงๆ อันอำจมี
ผลกระทบต่ อตลำด ซึ่ งลู กค้ำอำจไม่ ได้รั บทรั พ ย์สิ น ลงทุ น คื นไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน และ
บริ ษทั ไม่อำจรับประกันเกี่ ยวกับผลประกอบกำร ผลตอบแทน อัตรำผลประโยชน์ที่แน่ นอนได้
ทั้งนี้ ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ของหลักทรัพย์/ทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุน หรื อของกองทุน
ของลูกค้ำเองในอดีต มิใช่สิ่งที่รับประกันผลกำรดำเนินงำนตำมสัญญำนี้ได้
6.5 ลูกค้ำมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติวำ่ ด้วยกำรจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
กำรจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งหลักทรัพย์ และกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจกำร ตำมมำตรำ 59, 246, 247 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (“พรบ. หลักทรัพย์ ”) ดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้ำที่ เป็ นกรรมกำร ผูจ้ ัดกำร ผูด้ ำรงตำแหน่ งบริ หำรตำมที่ ก.ล.ต.ประกำศกำหนด หรื อ
ผูส้ อบบัญชี ของกองทุนที่ตนถือหน่ วยลงทุนผ่ำนกรมธรรม์ประกันชี วิตควบกำรลงทุน มี
หน้ำที่ ต้องจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรถื อ และกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อ หลักทรั พ ย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำของตน ของคู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสำมีภริ ยำ และของบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อก.ล.ต.ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ล.ต.ประกำศกำหนด รวมถึง
กำรถือและกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำโดยนิ ติบุคคลซึ่ ง
ลู ก ค้ำเป็ นผู ้ถื อหุ ้ น เกิ น ร้ อ ยละสำมสิ บ ของจำนวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้งหมดของนิ ติ บุ ค คล
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(2)

(3)

ดังกล่ำว โดยให้นับรวมสิ ทธิ ออกเสี ยงของคู่สมรสหรื อที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริ ยำ และ
ของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลนั้นด้วย
ลูกค้ำซึ่ งกระทำกำรไม่วำ่ โดยตนเองหรื อร่ วมกับบุคลอื่นอันเป็ นผลให้ตนหรื อบุคคลอื่นเป็ น
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจกำรในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่อรวมกันแล้ว มีจำนวนทุกร้อยละ
ห้ำของจำนวนสิ ท ธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิ จกำรนั้น ไม่ว่ำจะมี กำรลงทะเบี ยน กำรโอน
หลักทรัพย์น้ ันหรื อไม่ และไม่ว่ำกำรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงนั้นจะมีจำนวนเท่ำใดในแต่ละครั้ง
ลูกค้ำต้องรำยงำนกำรเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้ำของจำนวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจกำรดังกล่ำวต่อก.ล.ต.ทุกครั้ง
ลูกค้ำซึ่ งเสนอซื้อหรื อได้มำไม่ว่ำโดยตนเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่นหรื อกระทำกำรอื่นใด อัน
เป็ นผลหรื อจะเป็ นผลให้ตนหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจกำรรวมกันถึงร้อยละ
ยีส่ ิ บห้ำขึ้นไปของจำนวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจกำรนั้น ลูกค้ำต้องรำยงำนกำรเข้ำถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำรต่อก.ล.ต. เว้นแต่กำรเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์น้ ันเป็ นผลจำกกำร
ได้มำโดยทำงมรดก

ข้ อ 7. ค่ าเสี ยหาย
บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้ำในกำรกระทำหน้ำที่ของบริ ษทั ในฐำนะบริ ษทั จัดกำรตำมสัญญำนี้ โดยสุ จริ ต
แต่จะต้องรับผิดต่อควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้ำจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง กำรจงใจ
ให้เกิดควำมเสี ยหำย และกำรกระทำโดยเจตนำทุจริ ตของบริ ษทั
ข้ อ 8. การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
8.1 บริ ษทั อำจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำ และ/หรื อ ของบุคคลอื่นที่ลูกค้ำ
ได้ให้ไว้แก่บริ ษทั เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้บริ กำรตำมสัญญำนี้ และวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุใน
ประกำศนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวของบริ ษทั ลูกค้ำสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลและสิ ทธิของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ที่ https://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/
8.2 ในกำรเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลตำมข้ อ 8.1 บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ำม
พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง ประกำศ หรื อระเบี ยบที่ ออก
ภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติ น้ ัน (“พรบ. คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล”) อย่ำ งเคร่ งครั ด รวมถึ ง (1) มี
มำตรกำรควำมปลอดภัยที่จำเป็ นเหมำะสมในระดับเดียวกับ ของพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
(2) มีป้องกันกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึง กำรใช้ กำรแก้ไข กำรเปิ ดเผย หรื อกำรประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลโดยปรำศจำกอำนำจ/โดยมิชอบ
8.3 หำกเกิ ด เหตุ กำรละเมิ ด ข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลขึ้ น และเป็ นกรณี ที่ พ รบ. คุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
กำหนดให้บริ ษทั มีหน้ำที่แจ้งให้ลูกค้ำทรำบถึงเหตุละเมิ ด บริ ษทั จะแจ้งลูกค้ำให้ทรำบถึงกำรละเมิด
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ดังกล่ ำวภำยใน 24 ชั่วโมงหลังจำกที่ ล่วงรู ้ ถึงเหตุ กำรละเมิ ด นั้น และด ำเนิ นกำรตำมขั้น ตอนที่
เหมำะสมตำมที่พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด เพื่อสื บสวน บรรเทำ และแก้ไขเหตุน้ นั
ข้ อ 9. การสิ้นสุ ดและการการบอกเลิกสั ญญา
9.1 สัญญำนี้สิ้นสุ ดลงตำมระยะเวลำในข้อ 4. หรื อเมื่อลูกค้ำบอกเลิกสัญญำตำมข้อ 5.1
9.2 เมื่อสัญญำนี้ สิ้นสุ ดลง บริ ษทั จะหยุดปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ในฐำนะผูจ้ ัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลของลูกค้ำ
และลูกค้ำจะเข้ำเป็ นผูม้ ี สิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลของตน ตำม
เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ในกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต ควบกำรลงทุ น ทั้งนี้ บริ ษัท ยังคงมี ห น้ ำ ที่ ดู แ ลรั ก ษำ
ทรัพย์สินลงทุนของลูกค้ำเพียงเท่ำที่ไม่ทำให้ลูกค้ำได้รับควำมเสี ยหำยหรื อเสี ยสิ ทธิ อนั พึงมีพึงได้
จำกกำรถือทรัพย์สินนั้น
9.3 กำรสิ้ นสุ ดของสัญญำนี้ ไม่กระทบต่อกำรเรี ยกร้องสิ ทธิ และ/หรื อ กำรดำเนิ นกำรตำมกฎหมำย (ถ้ำ
มี) ที่คู่สัญญำฝ่ ำยหนึ่ งมีต่อคู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่งจำกกเหตุผิดสัญญำภำยใต้สัญญำนี้ (ถ้ำมี) ซึ่ งเกิดขึ้น
ก่อนกำรสิ้ นสุ ดของสัญญำ ไม่วำ่ คู่สัญญำจะได้ทรำบอยูก่ ่อนแล้วหรื อไม่ก็ตำม
9.4 บริ ษัทอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วัน ก่อนวันที่ สิ้นสุ ด
สัญญำ
9.5 บริ ษทั อำจบอกเลิ กสัญญำได้ทนั ที หำกบริ ษัทไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุน ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พ ย์จนทำให้บริ ษทั มี หน้ำที่ ต้องดำเนิ นกำรกับทรั พ ย์สิ นลงทุนของ
ลูกค้ำภำยใต้กำรจัดกำร หรื อไม่สำมำรถดำรงฐำนะทำงกำรเงินตำมกฎหมำยอื่นที่กำกับดูแลบริ ษทั
จนอำจเป็ นเหตุให้ตอ้ งระงับกำรประกอบธุ รกิจ โดยบริ ษทั จะดำเนิ นกำรขำยคืนหน่ วยลงทุนและ
จ่ำยเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้ำตำมเงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนด
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี กำรโอนขำยกิจกำร สัญญำนี้ จะไม่ถูกยกเลิก โดยกรมธรรม์ประกันภัย และ
หน่วยลงทุนของลูกค้ำที่มีอยูต่ ำมสัญญำนี้จะถูกโอนย้ำยไปให้แก่บริ ษทั ที่รับโอนกิจกำรตำมผลของ
กฎหมำย
ข้ อ 10. เบ็ดเตล็ด
10.1 บรรดำเอกสำร หนังสื อ หรื อคำบอกกล่ำวใดๆ หำกได้ส่งถึงคู่สัญญำตำมที่อยู่ของแต่ละฝ่ ำยที่ระบุ
ข้ำงต้นทำงไปรษณี ยแ์ ล้ว ให้ถือว่ำเป็ นกำรส่ งถึงโดยชอบแล้ว โดยไม่คำนึ งว่ำจะมีผรู ้ ับไว้หรื อไม่ก็
ตำม ทั้งนี้ หำกมีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนแล้ว ให้ถือว่ำเป็ น
กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงภำยใต้สัญญำนี้ดว้ ย
10.2 กำรแก้ไข เพิ่มเติ ม หรื อเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขหรื อข้อควำมในสัญญำนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่ อ ทำเป็ น
หนังสื อลงนำมโดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย
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10.3 หำกส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของสัญญำนี้เป็ นโมฆะ หรื อไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่มีผลบังคับ
ด้วยประกำรใด ให้สัญญำส่ วนอื่นยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยต่อไป
10.4 ข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง ข้อเรี ยกร้องที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญำนี้ ปั ญหำกำรผิดสัญญำ กำรเลิกสัญญำ หรื อ
ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำ ให้อยูใ่ ต้กฎหมำยไทยและเขตอำนำจศำลไทย
ลูกค้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้วเห็นว่ำตรงตำมเจตนำทุกประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ต่อหน้ำพยำน

ลงชื่อ
(_____________________________________)
ผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนบริ ษทั
บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)

ลงชื่อ
(_____________________________________)
ลูกค้ำ(ผูเ้ อำประกัน)

ลงชื่อ
(_____________________________________)
พยำน / นำยหน้ำประกันชีวิต / ตัวแทนประกันชีวิต

ลงชื่อ
(_____________________________________)
ผูใ้ ห้ควำมยินยอมในฐำนะ  บิดำ/มำรดำ
 ผูแ
้ ทนโดยชอบธรรมของลูกค้ำ(ผูเ้ อำประกัน)
(กรณี ลูกค้ำ(ผูเ้ อำประกัน)ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)
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