
 
 

ประเภทบัญชี : บัญชีตนเอง 

 
 

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name ...................................................................................................... วันที่ Date - -  
 
 

ประเภทหลักฐาน*   บัตรประชาชน ID Card    เลขที่ No. - - - -    

ID Type      วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date : (A.D.) - -       บัตรตลอดชีพ Not Expired 

    บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card  เลขที่ No. - - - -  

      วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date : (A.D.) - -  

    หนังสือเดินทาง Passport    เลขที ่No.     
      วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date : (A.D.) - -      
      ประเทศที่ออก Issuing Country ……………………………….………………  
คำนำหน้า Title*     นาย Mr.           นาง Mrs.             นางสาว Miss           อื่น ๆ  Other ………..…………………………..…………… 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
Name – Surname (English)* ................................................................................................................................................................................ 

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D)* - -  

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานภาพ Marital Status*       โสด Single              สมรส Married 
       ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information  
 ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย ........................................................................................ 
 Name – Surname (English) ……………………………………………………………….……... 
 

ข้อมูลติดต่อ Contact Information* 
โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone ……………………………………..………...……….….….     อีเมล E-mail …………………………………….………...……….….….. 
 
ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document* 
 

เลขที ่Address No. .…………………….  หมู่ท่ี Moo No. …..……….  อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ……..…………………………………………………  
เลขที่ห้อง Room No. ………………. ชั้น Floor ……………  ซอย Soi ……………...…………………………… ถนน Road ……………...…………………………… 
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon ……………………………..……..……..…….. เขต/อำเภอ District/Amphur ……………………………..……..……..……... 
จังหวัด Province ………………………..……..…............. รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..………....….….  ประเทศ Country …………...………………………. 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address* 
 ตามประเภทหลักฐาน   อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้) 
   Same as Address as specified in the identification document  Other (Please specify below)     
 

เลขที ่Address No. .…………………….  หมู่ท่ี Moo No. …..……….  อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ……..…………………………………………………  
เลขที่ห้อง Room No. ………………. ชั้น Floor ……………  ซอย Soi ……………...…………………………… ถนน Road ……………...…………………………… 
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon ……………………………..……..……..…….. เขต/อำเภอ District/Amphur ……………………………..……..……..……... 
จังหวัด Province ………………………..……..…............. รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..………....….….  ประเทศ Country …………...………………………. 

แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา Individual Investor Application Form 

 

 
1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information – For Account Opening 



 
 

 
อาชีพ Occupation* 
 เกษตรกร Agriculturist        นักลงทุน Investor     
 แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife     นักเรียน / นักศึกษา Student      
 พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest    เกษียณอายุ Retirement 
   กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน 
   If you choose the following occupations, Please also specify workplace address 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee    พนักงานบริษัท Corporate Employee   
 กิจการครอบครัว Family Business     แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse 
 ครู / อาจารย์ Teacher       นักการเมือง Politician 
 ข้าราชการ Government Employee    เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner  
 อาชีพอิสระ Self-Employee      อื่น ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)  
          ..................................................................... 
 

ประเภทธุรกิจ  Business Type 
  (เฉพาะกรณีอา ชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรอือื่น ๆ) 
  If you Choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other 
 ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading                                          
 โรงแรม / ภัตตาคาร Armament 
 คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling 
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine 
 โอนและรับเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer        
 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business 
 การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking      
 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange 
 โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant  
 ประกันภัย / ประกันชีวิต  Insurance / Assurance 
 ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading 
 อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate 
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากตา่งประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency 
 ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency 
 มหาวิทยาลัย / โรงเรียน/สถานศึกษา University / School / Education Center 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) 
 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address 
ชื่อสถานที่ทำงาน Company name ........................................................................................................................................................................           

เลขที ่Address No. .…………………….  หมู่ท่ี Moo No. …..……….  อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ……..…………………………………………………  
เลขที่ห้อง Room No. ………………. ชั้น Floor ……………  ซอย Soi ……………...…………………………… ถนน Road ……………...…………………………… 
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon ……………………………..……..……..…….. เขต/อำเภอ District/Amphur ……………………………..……..……..……... 
จังหวัด Province ………………………..……..…............. รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..………....….….  ประเทศ Country …………...………………………. 
ตำแหน่งงาน Position ………………………………………………………………………….....….                      

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information – For Account Opening 



 
 

                                             
ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน Country’s Source of income / Investment Fund* 
 ประเทศไทย Thailand                       ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….. 
     Other countries (Please specify) 
 

แหล่งท่ีมาของรายได้ Source of Income* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1item) 
 เงินเดือน Salary       มรดก Inheritance              
 เงินออม Saving                 การลงทุน Investment             
 เงินเกษียณ Retirement Fund             ประกอบธุรกิจ Own Business      
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) ………………………………………………………………… 
 

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)* 
 0 - 15,000       500,001 - 1,000,000                

 15,001 - 30,000      1,000,001 – 4,000,000 
 30,001 - 50,000      4,000,001 – 10,000,000           
 50,001 - 100,000      > 10,000,000 
 100,001 - 500,000  
      
มูลค่าทรัพย์ (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) …………………………………………………………………………………..………………….. บาท Baht 
(ทรพัยส์ิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสนิทรัพย์สทุธิ(ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทีอ่ยูอ่าศัย) 
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate) 

 

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ 
Are you a Politician or Connected to any Political person? 
 ใช่ Yes  ตำแหน่ง Position ………………………………………            ไม่ใช่ No 
 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address* 
 ตามประเภทหลักฐาน       ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address 
   Same as Address as specified in the identification document 
 ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address     อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) 

เลขที ่Address No. .…………………….  หมู่ท่ี Moo No. …..……….  อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban ……..…………………………………………………  
เลขที่ห้อง Room No. ………………. ชั้น Floor ……………  ซอย Soi ……………...…………………………… ถนน Road ……………...…………………………… 
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon ……………………………..……..……..…….. เขต/อำเภอ District/Amphur ……………………………..……..……..……... 
จังหวัด Province ………………………..……..…............. รหัสไปรษณีย์ Postal Code ..………....….….  ประเทศ Country …………...………………………. 
 

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method* 
(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้) 
(Documents will be delivered according to the selected or available channel) 

 ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก) 
   E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel) 
 ไปรษณีย์  Post 

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information – For Account Opening 

 



 
 

 
วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* 
 เพื่อการลงทุน For Investment        เพื่อการเกษียณ Retirement Investment 
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits     อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………  Other (Please specify) 
 

กรณีใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automated Transfer System : ATS)  
บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription  
(กรณีทำรายการผ่านแอพพลิชั่น Streaming Fund+ เท่านั้น) (For trading via Streaming Fund+ application only) 

ลำดับ 
No. 

บัญชี 
Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบัญชี 
Account No. 

ชื่อบัญชี 
Account Name 

1 บัญชีหลัก     
2 บัญชีรอง     

หมายเหต ุ: ธนาคารที่รองรับการให้บริการหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATS ได้แก ่ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น  
Remark : Only KBANK / SCB / BBL / KTB / BAY is eligible for subscription via Automated Transfer System (ATS) 
 

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ เงินปันผล (ถ้ามี)  Bank Account for Redemption and Dividend (If Any)* 
 ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน  Same as Bank Account for Subscription 
 บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)  Other Account (Please specify) 

ลำดับ 
No. 

บัญชี 
Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบัญชี 
Account No. 

ชื่อบัญชี 
Account Name 

1 บัญชีหลัก     
2 บัญชีรอง     

หมายเหต ุ:  1. บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน การรับเงินค่าหน่วยลงทุน และเงินปันผล (ถ้ามี) ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
 2. บัญชีธนาคารที่รองรับสำหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน และเงินปันผล (ถ้ามี) ได้แก่ ธนาคารกสิกร, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, 
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทยธนชาต และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เทา่นั้น 

Remark : 1. For bank Account for subscription and bank Account for redemption and dividend (if any), the securities holder and the unit account holder 
    must be the same person. 
 2. Bank accounts that are eligible for redemption and dividend (if any) are KBANK, SCB, BBL, KTB, BAY, TTB and KKP 
 

คำรับรอง  Statement of confirmation  
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี มีอำนาจในการ
ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ  
I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful, complete and up-to-
date, and I am the account owner who make decisions to buy and sell securities by oneself unless the beneficiary is another person which I will inform the 
intermediary 
  

หลักฐานแสดงตนของผู้เปิดบัญชี 
1. สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ID Card / Passport 
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน Copy of book bank for redemption 

 
                                                                                               ................................................................... 
                                                                                               (.................................................................) 
                                                                                                 ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature 

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund 

 



 
 

 
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของกำรเปิดบญัชกีองทุนรวมตำมทีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้ ถอืเป็นสว่นหนึ่งของค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมผำ่นบรกิำร FundConnext กบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนทีเ่ขำ้ร่วม 
โครงกำรดงักล่ำว (“บริษทัจดัการ”) โดยผูข้อเปิดบญัชกีองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ไดล้งนำมในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเพือ่รบัทรำบและตกลงเขำ้ผกูพนัและปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข
ดงัต่อไปนี้ 
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through FundConnext service 
with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant (“Investor”) has signed such form as 
acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions: 
1. ผูล้งทุนตกลงใหบ้รษิทัจดักำรใชต้น้ฉบบัของค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมและเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชกีองทุนรวมทีผู่ล้งทุนไดล้งนำมไวแ้ลว้เป็นเอกสำรในกำรเปิดบญัชกีองทุนรวมส ำหรบั  
  บรษิทัจดักำรทุกรำยทีผู่ล้งทุนประสงคจ์ะเปิดบญัชกีองทุนรวม และในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรใชส้ ำเนำของเอกสำรขำ้งตน้ (ส ำเนำกระดำษ ส ำเนำในรปูแบบของกำรสแกนขอ้มูลหรอืส ำเนำทีจ่ดัเกบ็ใน
  รปูแบบทำงอเิลก็ทรอนิคสอ์ื่นใด) ผูล้งทุนตกลงใหส้ ำเนำเอกสำรดงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำย และใชผ้กูพนักบัผูล้งทุนไดเ้สมอืนกบัตน้ฉบบัของเอกสำร 
   The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting 
  documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies in which the Investor intends to open 
  The mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents (hard copy, copy in the form of scanned information or  
  copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents. 
2. ผูล้งทุนขอรบัรองและยนืยนัว่ำขอ้มูลทีใ่หไ้วใ้นค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชกีองทุนรวม แบบสอบถำมเพื่อก ำหนดควำมเสีย่งของผูล้งทุน และ/หรอืตำมขอ้สอบถำมเป็น 
   ครัง้ครำวของบรษิทัจดักำร เป็นขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ และเป็นปจัจุบนั และหำกขอ้มลูดงักล่ำวมกีำรเปลีย่นแปลงในอนำคต ผูล้งทุนตกลงแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืแจง้ใน 
  รปูแบบ อื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัใหบ้รษิทัจดักำรทรำบโดยไมช่กัชำ้ และในกรณีทีภ่ำยหลงับรษิทัจดักำรมกีำรตดิต่อผูล้งทุนตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 8 เพือ่แจง้ยนืยนั หรอืปรบัปรุงขอ้มลู  
  ขำ้งตน้ไปยงัผูล้งทุน หำกผูล้งทุนไมแ่จง้กำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลหรอืตอบกลบัตำมวธิกีำรและภำยในระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด ผูล้งทุนตกลงใหบ้รษิทัจดักำรยดึถอืขอ้มูลล่ำสุดทีม่อียูเ่ดมิเป็น
  ขอ้มลูปจัจุบนัของผูล้งทุน 
  The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the customer risk Profile 
  and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there be any changes to such information in 
  the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form acceptable to the Asset Management Company. In case 
  any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the   
  aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset    
  Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor. 
3. ผูล้งทุนขอใหค้วำมยนิยอมโดยมอิำจเพกิถอนไดแ้ก่บรษิทัจดักำรในกำรเกบ็รวบรวม ใชส้ง่หรอืโอนไปต่ำงประเทศ หรอืเปิดเผยซึง่ขอ้มลูของผูล้งทุน รวมทัง้ขอ้มูลใดๆ ในบญัชกีองทุนรวมทัง้หมดที่
  ผูล้งทุนมกีบับรษิทัจดักำรใหก้บับุคคลดงัต่อไปนี้ไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ และ/หรอืกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทัง้ในและต่ำงประเทศ และ/หรอืเพือ่ประโยชน์ใน
  กำรใหบ้รกิำรหรอืเสนอผลติภณัฑท์ำงกำรลงทุนแก่ผูล้งทุน และ/หรอืเพือ่กำรด ำเนินงำนของบรษิทัจดักำรหรอืกองทุน และ/หรอืเพือ่กำรด ำเนินกำรตำมขอ้ผกูพนัทีบ่รษิทัจดักำรหรอืกองทุนมหีน้ำที่
  ตอ้งปฏบิตั ิ
   The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the Investor 
   including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset Management Company  
   deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or offer of investment products to the  
   Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that the Asset Management Company or the fund has to 
   comply with: 
 (1) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนหรอืกำรลงทุนของบรษิทัจดักำรหรอืกองทุน 
      A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund; 
 (2) หน่วยงำนหรอืองคก์รใดๆของรฐัทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and 
 (3) บุคคลอื่นใดตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็ว่ำมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่ำวเพือ่วตัถุประสงคข์ำ้งตน้ 
  Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above. 
4. ในกรณีทีผู่ล้งทุนไมส่ำขมำรถปฏบิตัติำมค ำขอของบรษิทัจดักำรในกำรน ำสง่ขอ้มลู เอกสำร และหรอืค ำยนิยอมเพิม่เตมิตำมทีบ่รษิทัจดักำรหรอืกองทุนมหีน้ำทีต่อ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยทัง้ในแล
  ต่ำงประเทศ หรอื ตำมขอ้ผกูพนัทีบ่รษิทัจดักำรหรอืกองทุนมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืเป็นเรื่องทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรด ำเนินงำน หรอืกำรลงทุนของบรษิทัจดักำรหรอืกองทุน หรอืผูล้งทุนไมป่ฏบิตัติำม 
  ขอ้ก ำหนด และเงือ่นไขของกำรเปิด บญัชกีองทุนรวม ผูล้งทุนตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัจดักำรสำมำรถระงบักำรใหบ้รกิำรใดๆอนัเกีย่วขอ้งกบับญัชกีองทุนรวมของผูล้งทุนไดร้วมทัง้ด ำเนินกำรปิด  
  บญัชกีองทุนรวมของผูล้งทุน โดยผูล้งทุนขอมอบอ ำนำจและขอใหค้วำมยนิยอมโดยมอิำจเพกิถอนไดแ้ก่บรษิทัจดักำรในกำรปิดบญัชกีองทุนรวม และ/หรอืด ำเนินกำรขำยคนืหน่วยลงทุนเพือ่ปิด  
  บญัชกีองทุน รวมของผูล้งทุนไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร โดยถอืเสมอืนว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรของผูล้งทุนเอง และผูล้งทุนตกลงจะไม่เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆจำกบรษิทัจดักำรในกำร  
  ด ำเนินกำรดงักล่ำวบรษิทัจดักำรหรอืกองทุนมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัิ 
  In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent for the 
  discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset Management  
  Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or the Investor fails to comply   
  with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to the 
  Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset   
  Management Company to close the Investor’s mutual fund account and/or to redeem the investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset   
  Management Company deems appropriate as if such action has been taken by the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from   
  the Asset Management Company. 
5. ผูล้งทุนรบัทรำบและตกลงว่ำบรษิทัจดักำรสงวนสทิธทิี่จะไมอ่นุมตัหิรอืปฏเิสธค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกำรท ำธุรกรรมกบัผูล้งทุนทัง้หมดหรอืบำงสว่น ไดโ้ดยไมจ่ ำเป็นตอ้งชีแ้จงแสดงเหตุผล 
  ใดๆแก่ผูล้งทุน และกำรตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรใหถ้อืเป็นทีสุ่ด ทัง้นี้ ใหร้วมถงึกำรสงวนสทิธทิีเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสทิธแิละหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำรทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ตลอดจนเงือ่นไข 
  และขอ้ก ำหนดอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดก้ ำหนดไว ้
  The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening application form or 
  not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of the Asset Management Company is 
  deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company specified in the fund prospectus and other   
  conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included. 
6. ในกรณีทีผู่ส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูล้งทุนใหก้บับรษิทัจดักำรโดยผำ่นบรกิำร FundConnext หรอืผูล้งทุนสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหรอื   
  สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผำ่นทำงบรกิำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทำงระบบอนิเตอรเ์น็ตของผูใ้หบ้รกิำร FundConnext ผูล้งทุนตกลงใหถ้อืเอำขอ้มูลค ำสัง่ทีบ่รษิทัจดักำรไดร้บัจำก  
  บรกิำร FundConnext มผีลผกูพนัผูล้งทุนเสมอืนหนึ่งผูล้งทุนไดล้งนำม และยืน่แบบฟอรม์ค ำสัง่ในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวต่อบรษิทัจดักำรและขอ้มูลดงักล่ำวถอืเป็นหลักฐำนทีถู่กตอ้งสมบรูณ์และใช้
  อำ้งองิส ำหรบักำรท ำรำยกำรของผูล้งทุนได้ 
  In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or the Investor  
  sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnext service provider, the Investor agrees that the information on the order received by 
   the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and sent such order to the Asset Management Company 
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  and shall constitutes a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor. 
 
7. ผูล้งทุนยนืยนัว่ำ ก่อนกำรลงทุนแต่ละครัง้ ผูล้งทุนไดร้บัหนงัสอืชีช้วน หรอืคู่มอืกำรลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรอื RMF แลว้แต่กรณีหรอืเอกสำรอื่นใดทีใ่ชใ้นกำรขำยหน่วยลงทุนจำกบรษิทั  
  จดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืบุคคลธรรมดำทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นผูต้ดิต่อผูล้งทุน รวมทัง้พนกังำนผูท้ ำหน้ำทีใ่นกำรขำยหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่ำวแลว้ 
  และผูล้งทุนมคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่ำงดวี่ำ 
  The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the SSF, SSFX, LTF or RMF investment as the 
  case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual responsible for contacting 
  the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough knowledge and understanding in the investment 
  in the mutual fund’s investment units and that: 
 (1) ก่อนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครัง้ ผูล้งทุนควรจะศกึษำขอ้มูลต่ำงๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนอยำ่งละเอยีดรอบคอบ 
  Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus; 
 (2) กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่เป็นกำรฝำกเงนิ และมคีวำมเสีย่งของกำรลงทุน ผูล้งทุนอำจไดร้บัเงนิลงทุนคนืมำกกว่ำหรอืน้อยกว่ำเงนิลงทุนเริม่แรกกไ็ดแ้ละอำจไมไ่ดร้บัช ำระเงนิค่ำขำยคนื
  หน่วยลงทุน ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หรอือำจไมส่ำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนไดต้ำมทีไ่ดม้คี ำสัง่ไว้ 
  The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original principal  
  invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed. 
 (3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืบุคคลธรรมดำทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นผูต้ดิต่อผูล้งทุนทีบ่รษิทัจดักำรแต่งตัง้ (รวมทัง้พนกังำนผูท้ ำหน้ำทีใ่น
  กำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่ำว) ใหค้ ำแนะน ำทัว่ไปหรอืค ำแนะน ำเฉพำะเจำะจงแก่ผูล้งทุน ผูล้งทุนจะไดร้บัค ำเตอืนในเรื่องต่ำงๆ ตำมหลกัเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีำร 
  ของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด อนัไดแ้ก่ 
  In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for contacting the Investor 
  as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such person) provide general or specific  
  investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules, conditions and procedure prescribed by the  
  Securities and Exchange Commission as follows: 
   (ก) ค ำเตอืนเกีย่วกบัควำมเสีย่งของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 
    The warning on risks associated with the investment in investment units; 
   (ข) ค ำเตอืนเกีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรลงทุนของกองทุนรวมนัน้ๆ 
    The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund; 
   (ค) ค ำเตอืนในกรณีทีม่กีำรใหค้ ำแนะน ำทัว่ไปวำ่ ค ำแนะน ำดงักล่ำวมใิช่ค ำแนะน ำแก่ผูล้งทุนเป็นกำรเฉพำะเจำะจง และค ำแนะน ำนัน้ไมไ่ดเ้กดิจำกกำรวเิครำะหห์รอืค ำนึงถงึวตัถุ 
 ประสงคใ์นกำรลงทุน ฐำนะทำงกำรเงนิและควำมตอ้งกำรของผูล้งทุน 
  The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the analysis or  
  consideration of the Investor’s objectives, financial status and investor’s need and 
 (ง) ค ำเตอืนในกรณีทีม่กีำรใหค้ ำแนะน ำเฉพำะเจำะจงว่ำ ในกรณีทีผู่ล้งทุนปฏเิสธกำรใหข้อ้มูลสว่นตวัหรอืกำรใหข้อ้มลูสว่นตวัทีเ่ป็นปจัจุบนั ผูล้งทุนอำจไดร้บัค ำแนะน ำทีไ่มเ่หมำะสม 
  กบัวตัถุประสงคฐ์ำนะทำงกำรเงนิหรอืควำมตอ้งกำรของผูล้งทุน เนื่องจำกค ำแนะน ำทีใ่หน้ัน้ไดพ้จิำรณำจำกขอ้มลูเพยีงเท่ำทีผู่ล้งทุนเปิดเผยใหท้รำบหรอืกฎหมำยก ำหนด ผูล้งทุน 
  ยนืยนัว่ำ กำรลงทุนเป็นกำรตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุนโดยล ำพงัไมม่ผีลเป็นกำรผกูพนับรษิทัจดักำรและไมม่ผีลใหบ้รษิทัจดักำรตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ทุกประกำร 
  The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information, the Investor may 
  receive advice that is not suitable to the Investor’s objectives, financial status and investor’s needs since such advice has been made taking into consideration only 
  the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms that the investment decision is made by the Investor  
  on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in  
  any respect; 
 (4) ส ำหรบัผูล้งทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMF ผูล้งทุนไดอ้่ำนและเขำ้ใจโดยตลอดถงึขอ้ควำมทีป่รำกฏอยู่ในคู่มอืกำรลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรอื RMF แลว้แต่กรณีและผู้
  ลงทุนรบัทรำบว่ำบรษิทัจดักำรมไิด้เป็นผูใ้หค้ ำแนะน ำ หรอืใหค้ ำปรกึษำดำ้นภำษแีก่ผูล้งทุน รวมทัง้ผูล้งทุนจะไมส่ำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไป 
  จ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรอืน ำไปเป็นประกนัได ้
  For the Investor in SSF, SSFX, LTF and RMF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the SSF, SSFX, 
  LTF or RMF investment as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter 
  for the Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF. 
8. บรรดำกำรตดิต่อ หนงัสอืตดิต่อ และ/หรอืหนงัสอืบอกกล่ำว และ/หรอืเอกสำรหรอืขอ้มูลอื่นใด ทีจ่ะตดิต่อหรอืสง่ใหแ้ก่ผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดักำรสำมำรถตดิต่อดว้ยวธิใีดกไ็ดไ้มว่่ำจะเป็นกำรแจง้ทำง
  โทรศพัทโ์ทรสำร ขอ้ควำมสัน้ (SMS) ไปรษณียอ์เิลค็ทรอนิกส(์email) ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืไมล่งทะเบยีนกต็ำม หรอืใหค้นน ำไปสง่เอง หรอืผำ่นทำง applications หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ 
  (เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรอื Facebook) หรอืกำรตดิต่อสือ่สำรดว้ยวธิอีื่นใด ในกรณีทีไ่ดส้ง่ไปยงั เลขหมำยโทรศพัทโ์ทรสำร ทีอ่ยูท่ำงอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) ทีอ่ยู่ทีร่ะบุไว ้ 
  ในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืทีผู่ล้งทุนไดแ้จง้กำรเปลีย่นแปลงไวเ้ป็นหนงัสอืครัง้หลงัสุดแลว้ หรอืสง่ผำ่นไปยงั applications ทีผู่ล้งทุน download ไวห้รอืเผยแพร่ผำ่นสือ่สงัคมออนไลน์ทีผู่ ้
  ลงทุนไดเ้ขำ้มำตดิตำมหรอืเพิม่ชื่อเพื่อรบัขอ้มูลไวใ้หถ้อืว่ำไดส้ง่ใหแ้ก่ผูล้งทุนแลว้โดยชอบ ทัง้นี้ โดยไมค่ ำนึงว่ำ ผูล้งทุนจะไดร้บัดว้ยตนเอง หรอืมผีูร้บัไวห้รอืจะไดเ้ปิดอ่ำนขอ้มลูหรอืไม่กต็ำม  
  ส ำหรบัในกรณีทีส่ง่ใหไ้มไ่ดเ้พรำะผูล้งทุนยำ้ยทีอ่ยู่ หรอืทีอ่ยูท่ีก่ล่ำวนี้เปลีย่นแปลงไป หรอืถูกรือ้ถอนไป โดยไมม่กีำรแจง้กำรยำ้ยหรอืกำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรรือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสอืถงึบรษิทั  
  จดักำรกด็หีรอืสง่ใหไ้ม่ไดเ้พรำะเลขหมำยโทรศพัทโ์ทรสำร ทีอ่ยูท่ำงอเิลค็ทรอนิกส(์email address) หรอืทีอ่ยูท่ีผู่ล้งทุนไดแ้จง้กำรเปลีย่นแปลงไวเ้ป็นหนงัสอืครัง้หลงัสุดไมถู่กตอ้งหรอืไมเ่ป็น  
  ปจัจุบนักด็ใีหถ้อืว่ำผูล้งทุนไดร้บัและทรำบหนงัสอืตดิต่อ ค ำบอกกล่ำว ขอ้มูลหรอืหนงัสอือื่นใดของบรษิทัจดักำรแลว้โดยชอบ 
  For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company may use 
  various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE, WhatsApp, Messenger 
  or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address specified in the mutual fund account 
  opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application downloaded by the Investor or disseminated on an online   
  social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been 
  received by the Investor or other person or whether the information has been read. In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile 
  or address, or his/her domicile has been demolished without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone 
  number, facsimile number, email address or address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and   
  acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from the Asset Management Company. 
9. เพื่อใหบ้รษิทัจดักำร (รวมถงึกองทุนทุกกองทุนภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัจดักำร) ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้หน่วยลงทุนและผูเ้กีย่วขอ้งกบักองทุน สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำย
  ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่ำงประเทศ (รวมถงึกฎหมำย FATCA และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิหรอืกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย) ไดแ้ละเพือ่เป็นกำรลด 
  ขัน้ตอนทีผู่ล้งทุนจะตอ้งน ำสง่เอกสำร ขอ้ตกลงอนัเกีย่วกบัหน้ำทีข่องผูล้งทุน ขอ้มูล ค ำยนืยนั และค ำยนิยอมใดๆเกีย่วกบักำรแสดงตนและกำรเปิดเผยขอ้มูล/หกั ณ ทีจ่่ำย (รวมถงึเอกสำร FATCA 
  Form และเอกสำรทีอ่ำ้งถงึใน FATCA Form) (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่ำ “เอกสำรและขอ้มูล”) ใหก้บับุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นรำยๆ ไป ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขของกำรเปิดบญัชกีองทุนนี้ 
  หำกผูล้งทุนใหห้รอืจะใหเ้อกสำรและขอ้มลูแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งขำ้งตน้ ผูล้งทุนตกลงและยนิยอมใหบุ้คคลดงักล่ำวขำ้งตน้ทัง้หมดรวมถงึตวัแทนมสีทิธใิชเ้อกสำรและขอ้มูลดงักล่ำวเสมอืนหนึ่งว่ำ  
  ผูล้งทุนไดม้อบเอกสำรและขอ้มูลนัน้ กบับุคคลดงักล่ำวทุกรำย และใหบุ้คคลดงักล่ำวทุกรำยสำมำรถน ำสง่/ใชเ้อกสำรและขอ้มูลนัน้ระหว่ำงกนัไดท้ัง้นี้ บรษิทัจดักำร และ/หรอืบุคคลแต่ละรำยขำ้งตน้
  สงวนสทิธใินกำรขอเอกสำรและขอ้มลูเพิม่เตมิจำกผูล้งทุนในภำยหลงัได้ 
  In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the 
  fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the prevention and  
  suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor, any information, confirmation   
  and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred to in FATCA Form) by the Investor 
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   (hereinafter called “Documents and Information”) to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this mutual fund account opening, in case the Investor   
   gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and consents to such persons including their representatives to use such    
   Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use  
   the Documents and Information among themselves. The Asset Management Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional   
   Documents and Information from the Investor. 
10. ผูล้งทุนตกลงผกูพนัและปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่ำงๆในหนงัสอืชีช้วนของแต่ละกองทุนรวมทีผู่ล้งทุนไดล้งทุนไวข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอรม์ซือ้ขำยหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
    ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของกำรเปิดบญัชกีองทุนรวมเพิม่เตมิจำกขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบญัชกีองทุนรวมนี้ตำมทีแ่ต่ละบรษิทั 
    จดักำรจะก ำหนด รวมถงึทีจ่ะมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต ซึง่ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของกำรเปิดบญัชกีองทุน    
    รวมเพิม่เตมิของแต่ละบรษิทัจดักำรไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำรดงักล่ำว 
    The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and conditions in 
    the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in  
    addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management Company including any future amendment  
    thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of    
    each Asset Management Company on its relevant website. 
11. ผูล้งทุนยอมรบัและตกลงว่ำขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของกำรเปิดบญัชกีองทุนรวมนี้ยงัคงมผีลใชบ้งัคบักบัผูล้งทุนต่อไป แมป้รำกฎต่อมำในภำยหลงัว่ำบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นบัสนุนกำรขำย หรอืรบั
    ซือ้คนืหน่วยลงทุนรำยใดรำยหนึ่งจะยกเลกิหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิำร FundConnext แลว้ 
    The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset 
    Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnext 
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คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment 
1. ปัจจุบันท่านอายุ  Please indicate your age 
   ก. ตั้งแต ่60 ปีขึ้นไป  60 years old or older   ข. 45 – 59 ปี  45 - 59 years  
 ค. 35 – 44 ปี  35 - 44 years    ง. น้อยกว่า 35 ปี  Under 35 years 
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เชน่ ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด 
 What is the proportion of your total expenses at the present such as mortgage, cars, personal and family expenses? 
 ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด  More than 75% of total income 
 ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด  Between 50% and 75% of total income 
 ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด  25% to less than 50% of the income 
 ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด  Less than 25% of total income 
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปจัจุบันอย่างไร  What is your current financial status? 
 ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน  Less assets than liabilities 
 ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน  Assets equal liabilities 
 ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  More assets than liabilities 
 ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว   
    Having financial freedom for retirement life 
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุม่ใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? (You can choose 
more than 1 item) 
 ก. เงินฝากธนาคาร  Bank Deposits 
 ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล   
    Government Bond or Government Bond Funds 
 ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้  Debentures or Mutual Funds 
 ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นทีม่ีความเสี่ยงสูง 
    Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets 
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 
 What is your investment period target? 
 ก. ไม่เกิน 1 ปี  Less than 1 year    ค. ตั้งแต่3 ถึง 5 ปี  3 to 5 years 
 ข. ตั้งแต่1 แต่น้อยกว่า 3 ปี  1 to less than 3 years  ง. มากกว่า 5 ป ี More than 5 years 
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ 
 What is your risk tolerance? 
 ก. เน้นเงินตน้ต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้ 
     Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return 
 ข. เน้นโอกาสได้รบัผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
     Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment 
 ค. เน้นโอกาสได้รบัผลตอบแทนที่สูงข้ึน แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงนิต้นได้มากขึ้น  
     Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment 
 ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงทีจ่ะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้ 
  Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment 
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7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจทีจ่ะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด 
   When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which      
   investment portfolio are you most willing to invest in? 
ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
   Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) 
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 
   Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) 
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 
   Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) 
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 
   Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) 
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
   If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would    
   you feel? 
   ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน  Worried and afraid of loss 
   ข. ไมส่บายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง  Uneasy but somehow understand 
   ค. เข้าใจและรบัความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง  Understand and accept the fluctuations 
   ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น  
      Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase 
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
   In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased? 
   ก. 5% หรือน้อยกว่า  5% or less   ค. มากกว่า 10%-20%  More than 10%-20% 
   ข. มากกว่า 5%-10%  More than 5%-10%   ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป  More than 20% 
10. หากปีที่แล้วท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร 
    Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 
     ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง  Panic and want to sell the remaining investment 
     ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง  Worried and will change some investment into less risky assets  
      ค. อดทนถือตอ่ไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา   Continue holding the investment and wait until the investment rebounds     
      ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน  
         Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost 
คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน) 
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted) 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่าน้ัน 
Apply only to investment in derivatives and structure note 
11. หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพนัธ์) และหุ้นกู้ที่มอีนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก 
     แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด 
     Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of 
     their investment and must increase more capital. Are you able to accept this? 
     ก. ไม่ได ้ No                              ข. ได้  Yes 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment 
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด 
     In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk? 
     ก. ไม่ได ้ No                              ข. ได้  Yes 



 
ส่วนที ่1 เกณฑ์การคิดคะแนน  Part 1 : Assessment Scores 
ตอบ ก. = 1 คะแนน  Answer a. = 1 point      ตอบ ข. = 2 คะแนน  Answer b. = 2 points 
ตอบ ค. = 3 คะแนน  Answer c. = 3 points   ตอบ ง. = 4 คะแนน  Answer d. = 4 points 
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด 
For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected. 
 

ส่วนที ่2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result 
คะแนน 

Total Scores 
ระดับ 
Level 

ประเภทนักลงทุน 
Investor Type of Risk 

น้อยกว่า 15  Below 15 1 เสี่ยงต่ำ  Low 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต่ำ  Moderate to Low 
22-29 3 เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสูง  Moderate to High 
30-36 4 เสี่ยงสูง  High 

37 ขึ้นไป  Above 37 5 เสี่ยงสูงมาก  Very High  
 

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน  Part 3 : Basic Asset Allocation 

ประเภทผู้ลงทุน 
Investor Type of Risk 

สัดส่วนการลงทุน  Asset Allocation 
เงินฝากและตราสารหนี้

ระยะสั้น 
Deposits and  

Short -Term Fixed 
Income Funds 

ตราสารหนี้ภาครัฐ 
ที่มีอายุมากกว่า 1 ป ี
Long-Term Fixed 
Income Funds 

 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 
Debenture 

ตราสารทุน 
Equity Fund 

การลงทุน
ทางเลือก* 

Other Options* 

เสี่ยงต่ำ  Low >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต่ำ   
Moderate to Low 

<20% <70% <20% <10% 

เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสูง  
Moderate to High 

<10% <60% <30% <10% 

เสี่ยงสูง  High <10% <40% <40% <20% 
เสี่ยงสูงมาก  Very High <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products 
 
 
   คะแนนรวมที่ได้ Total Scores  
 

  
 

   ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name (…………………………………………………)         
                              วันที่ Date  ................/................./................. 
 

 
   ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name (…………………………………………………) 
     วันที่ Date  ................/................./................. 

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff 
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ผู้ขอเปิดบัญชี (ค ำน ำหน้ำ/ช่ือ/นำมสกุล)  
Applicant Name (Title/Name/Surname) 

สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชำติที่ท่ำนถือ) 

Nationality(ies) (Please specify all nationalities that you hold) 

บัตรประชาชน เลขท่ี / หนังสือเดินทาง เลขท่ี 
ID Card No./Passport No.  

 

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

สถานะของลูกค้า 
Status of Customer 

โปรดเลือกท ำเครื่องหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของท่ำน  
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

บุคคลอเมริกัน / U.S Person  
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) 
(If you check “yes” in any one box please complete Form W-9) 

 ท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่     Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่ำจะอำศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกำ 
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีสถำนะเป็นพลเมืองของหลำยประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมอืงอเมริกัน 
โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำ) และยังไม่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกันอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 
You must answer “yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S 
You must answer “yes” If you hold multiple citizenships, one of which in U.S. Citizenship. 
You must answer “yes” If you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S Citizenship. 

 ท่ำนเป็นผู้ถือบัตรประจ ำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำ (เช่น กรีนกำรด์)  ใช่หรือไม่  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   

โปรดตอบ “ใช่” หำกส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติของสหรัฐอเมริกำได้ออกบัตรประจ ำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในสหรัฐอเมริกำให้แก่ท่ำน ไม่ว่ำบัตรดังกล่ำวของท่ำนจะ 
หมดอำยุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หำกบัตรดังกล่ำวของท่ำนไดถู้กสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ณ วันที่ ท่ำนกรอกและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ 
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on 
the date you complete  and sign this form. 
You should answer “No” if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign complete this form. 

 ท่ำนมีสถำนะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ ใช่หรือไม่ 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   

ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test ” เช่นในปีปัจจุบัน ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วัน เป็นต้น และหำกต้องกำร
รำยละเอียดเพ่ิมเติม โปรดศึกษำข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้ 
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial  Physical Presence Test” for instance, during the current  year, you were present in the U.S. for at least 183 days. For 
more details, please refer to the information on the IRS’ website: https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test  

ค าถามเพิ่มเติม / Additional Questions 
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งเอกสำรประกอบ) 
(If you check “yes” in any one box please complete Form W-8BEN and provide supporting document (s)) 
 ท่ำนเกิดในสหรัฐอเมริกำ (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำ) แต่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกันอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำยแล้ว 
      Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 

ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   

 ท่ำนมีค ำสั่งท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอัตโนมัติจำกบัญชีที่เปิดไวห้รือที่มีอยู่กับ บลจ.ฟิลลปิ ไปยังบัญชใีนสหรัฐอเมริกำ ใช่
หรือไม่ 

      Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with PAMC to an account    
      maintained in the U.S. ? 

ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   

 ท่ำนมีกำรมอบอ ำนำจหรือให้อ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
849 อำคำรวรวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถ.สีลม แขวงสีลม 

เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2635-3033 โทรสำร 0-2635-3040 

Phillip Asset Management Company Limited 
849 Vorawat Building, 22th Floor, Silom Road, Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500 Tel 0-2635-3033 Fax.  0-2635-3040 

แบบแจ้งสถำนะวำ่เป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน - บุคคลธรรมดำ 

Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S Person - For Individual Customer 

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test
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      หรือมีอยู่กับ  บลจ.ฟิลลิป ใช่หรือไม่ 
      Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with PAMC granted to person with U.S  
      address ? 
 ท่ำนมีที่อยู่เพ่ือกำรติดต่อหรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บลจ.ฟิลลปิ แต่เพียงที่อยู่เดียว ซ่ึงเป็นที่อยู่ส ำหรับรับ

ไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่ส ำหรับกำรส่งตอ่ ใช่หรือไม่ 
       Do you have a hold or in care of address as the sole address for the account opened or held with PAMC? 

ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   

 ท่ำนมีที่อยู่อำศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพ่ือกำรติดต่อในสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ  บลจ.ฟิลลิป ใช่หรือไม่ 
      Do you have current U.S. residence  address or U.S. mailing address for the account opened or held  with PAMC?   

ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   

 ท่ำนมีหมำยเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรติดต่อท่ำนหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บลจ.ฟิลลปิ ใช่   
      หรือไม่ 
      Do you have U.S. telephone number for contacting  you or another person in relation to the account opened or held   
      with PAMC?   

ใช่/Yes   ไม่ใช่/No   

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยืนยนัและการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
Confirmations and Change of Status 

1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 
    You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลท่ีให้ตำมแบบฟอร์มน้ี หรือตำมแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์   บลจ.

ฟิลลิป มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ี  บลจ.ฟิลลิป เห็นสมควร 
    You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, PAMC shall be 

entitled to terminate at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as PAMC may deem appropriate.  
3. ท่ำนตกลงที่จะแจ้งให้  บลจ.ฟิลลิป ทรำบ และน ำส่งเอกสำร และ/หรือค ำยินยอมใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่  บลจ.ฟิลลิป ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปล่ียนแปลงอันท ำให้ข้อมูลของ

ท่ำนท่ีระบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกต้องหรือหลังจำกวันท่ี บลจ.ฟิลลิป ได้ร้องขอ 
    You agree to notify and provide relevant documents to PAMC within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be 

incorrect. 
4. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีท่ีท่ำนไม่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถำนะของท่ำน   บลจ.ฟิลลิป มี

สิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ี  บลจ.ฟิลลิป เห็นสมควร 
    You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle 

PAMC to terminate at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as PAMC may deem appropriate. 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชีบลจ.ฟิลลิป 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ท่ีไม่อำจยกเลกิเพกิถอนแก ่ บลจ.ฟิลลิป ในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี  
You hereby irrevocably authorize PAMC to: 
1. เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนแก่  บลจ.ฟิลลิป เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำม FATCA หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเก็บภำษี

อำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS)  ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลูกค้ำ ท่ีอยู่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี  สถำนะตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้
ปฏิบัติตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมือ) จ ำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญชี กำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบัญชี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี  จ ำนวนเงิน ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับ บลจ.ฟิลลิป ตลอดจนจ ำนวนรำยได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน /ทำงธุรกิจท่ีอำจถูกร้องขอโดย  บลจ.ฟิลลิป  
หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย 

    Disclose to the companies under PAMC (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including, the U.S. Internal Revenue Service 
( IRS) , your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant) , account balance or value, the 
payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with PAMC, as 
well as the amount of revenue and income and any other information regarding the bank/business relationship which may be requested or required by the companies 
under PAMC, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and    

2. หักเงินจำกบัญชีของท่ำน และ/หรือ เงินได้ท่ีท่ำนได้รับจำกหรือผ่ำน บลจ.ฟิลลิป ในจ ำนวนท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ /หรือต่ำงประเทศ  ซึ่งรวมถึง IRS 
ภำยใต้บังคับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำง บลจ.ฟิลลิป กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว 

    withhold from your account and/or the income derived from or though PAMC in amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, 
pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between PAMC and such tax authorities  

3. หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่ บลจ.ฟิลลิป หรือไม่สำมำรถจะขอให้ยกเว้นกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยท่ีห้ำมกำรรำยงำนข้อมูลได้ บลจ.ฟิลลิป มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน /ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ี บลจ. 
ฟิลลิป เห็นสมควร 
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    If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to PAMC , or if you fail to   
    provide a waiver of a law that would prevent reporting, PAMC shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or  
    part of such relationship as PAMC may deem appropriate. 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 

การอนุญาตให้บุคคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 
Customer’s authorization for the third parties to use this form, information disclosure, consent and agreement in this form 

เพ่ือควำมสะดวกของท่ำน (ลูกค้ำ/ผู้ขอใช้บริกำร) และเป็นกำรลดภำระควำมซ้ ำซ้อนของท่ำนในกำรน ำส่งเอกสำร/ข้ อมูล/ค ำยินยอมให้กับบริษัทและสถำบันกำรเงินต่ำงๆ      
ที่เป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับเป็นตัวแทนขำย(หรือเป็นผู้จัดจ ำหน่ำย)เป็นรำยๆไป รวมทั้งกรณีที่ท่ำนเปิดบัญชีกับบริษัท/สถำบันกำรเงินใดๆ ผ่ำนผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำน
รับทรำบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินใดๆ ที่ท่ำนท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน หรือเปิดบัญชีเงินฝำก หรือ บัญชีซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ หรือใช้บริกำรทำงกำรเงินอ่ืนใดทั้งโดยตรงหรือผ่ำนผู้รับ 2. ผู้สนับสนุนกำรขำยฯ รำยอ่ืน และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจั ดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินดังกล่ำว
ข้ำงต้น, และ 3. สมำชิกของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของผู้รับ, 4.ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งหมด) ทั้งในปัจจุบันและอนำคต มี
สิทธิใช้เอกสำรข้อมูล ค ำยืนยันและค ำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับกำรแสดงตนและกำรเปิดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่ำย ตำมเอกสำรฉบับนี้และเอกสำร/ข้อมูลที่อ้ำงถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะ
รวมเรียกว่ำ “เอกสำรและข้อมูล”) ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย FATCA และกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) เสมือนหนึ่งว่ำ ท่ำนได้มอบเอกสำรและข้อมูลนั้น และได้ให้ค ำยืนยัน/ค ำยินยอมกับบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทุกรำย และให้บุคคล
ดังกล่ำวข้ำงต้นและหน่วยงำนรำชกำรทั้งในและต่ำงประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรำยสำมำรถน ำส่ง / ใช้เอกสำรและข้อมูลใดๆของท่ำนระหว่ำงกันได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในรูป
ส ำเนำหรือเอกสำรฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับท่ำนทุกประกำร  
In consideration of your (customer’s or applicant’s)  convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ 
information/ consent to each and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby 
acknowledge and agree that any of following person( s)  ( i.e., 1.any asset management company / fund / any financial institution with whom you open 
deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through the Receiver 2. The distributors / agents / and other 
person (S) related to the aforesaid funds / asset management company / financial institution, 3. Any member of Financial Business Group of the Receiver, 
and 4. The agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons)  at present or in future to use any documents, information, 
affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the 
“Documents and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if you have provided such Documents and Information to 
each of those aforesaid person (s) yourself. You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among 
themselves.  
ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงปฎิบัติตำมข้อก ำหนด  ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำง ๆ ในเอกสำรฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล กำรหักบัญชี และกำรยุติ
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับข้ำพเจ้ำ เพ่ือเป็นหลักฐำนแห่งกำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship. 
 
    ลำยมือชื่อของผู้ขอเปิดบัญช ี             …………………………………………….......………………             วันที่   
     Signature of Applicant                   (……................................................................................)             Date 
 

 

     
   ลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเอกสำร        …………………………………………………........…………             วันที่   
   Signature of Officer                       (……..................................................................................)              Date 
 

 

 


