
 
 

เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน Fund Connext ส าหรบันิตบุิคคล 

โดยขอใหท้่านโปรดด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 

1. ลงลายมือช่ือในชุดเอกสารการเปิดบญัชีกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1. แบบฟอรม์ชุดการกรอกขอ้มูลส าหรบันิติบุคคล โปรดลงลายมือช่ือหน้า 4, หน้า 5,หน้า 6 

และหนา้ 7 

1.2. แบบฟอรม์การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) โปรดลงลายมือช่ือ

หนา้ 13 

1.3. สญัญาแต่งตั้งตวัแทนซ้ือขายหน่วยลงทุน โปรดลงลายมือช่ือในหนา้ 28 

1.4. แบบแจง้สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน โปรดลงลายมือช่ือในหน้า 

31 

1.5. แบบฟอร์ม KYC ส าหรับผูม้ีอ านาจท่ีลงนามในสัญญาฯ/ผูบ้ริหารสูงสุด/ผูร้ับมอบอ านาจ  

โดยกรอกขอ้มลูของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1.5.1. ผูร้บัมอบอ านาจ 

1.5.2. ผูบ้ริหารสงูสุด 

*** 1.  กรณีท่ีผูร้ับมอบอ านาจ หรือผูบ้ริหารสูงสุด เป็นผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล

ตามท่ีใหข้อ้มลูในขอ้ 4 หน้า 6 แลว้ บุคคลน้ันไม่ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ KYC ส าหรบั

ผูม้ีอ านาจท่ีลงนามในสญัญาฯ/ผูบ้ริหารสงูสุด/ผูร้บัมอบอ านาจ  

2. กรณีท่ีผู ้รับมอบอ านาจ และผู ้บริหารสูงสุด เป็นบุคคลเดียวกัน  โปรดกรอก

แบบฟอรม์เพียง 1 ฉบบั พรอ้มทั้งระบุสถานะในเอกสารใหค้รบถว้น *** 

2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน (พรอ้มทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง และระบุว่า  

“ใชส้  าหรบัเปิดบญัชีกองทุนเท่านั้น”) 

2.1. เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบบั 

2.1.1. นิติบุคคลทัว่ไปในประเทศไทย: หนังสือรบัรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออก

ใหร้ะยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน) 

2.1.2. นิติบุคคลต่างประเทศ: เอกสารการเป็นนิติบุคคล(หน่วยงานภายนอกออกให้

ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน) 

2.1.3. ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ: 

 เอกสารหนังสือแสดงความจ านงในการท าธุรกรรม 

 เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอ านาจ 

2.1.4. สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้: 

 เอกสารหนังสือแสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม 

 เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม 

 



 
2.2. ตวัอยา่งตราประทบัของบริษัท(ถา้มี) 1 ฉบบั 

2.3. รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีมีมติใหเ้ปิดบญัชี 1 ฉบบั 

2.4. ทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ (นายทะเบียนออกใหร้ะยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน) 1 ฉบบั 

2.5. ทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 1 ฉบบั 

2.6. หนังสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั 

2.7. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผูร้บัมอบอ านาจ 1 ฉบบั 

2.8. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบุคคลดงัต่อไปน้ี ท่านละ 1 ฉบบั 

2.8.1. ผูม้ีอ านาจท่ีลงนามในสญัญาฯ 

2.8.2. ผูร้บัมอบอ านาจ 

2.8.3. ผูบ้ริหารสงูสุด 

2.9. บญัชีธนาคารเพ่ือรบัค่าขายหน่วยลงทุน 1 ฉบบั 

***ธนาคารส าหรบัรบัเงินค่าขายคืน : KBank, BBL, SCB, BAY, TMB *** 

 

ขอ้แนะน าในการกรอกขอ้มูล 

1. กรอกขอ้มลูวนัท่ีทั้งหมดเป็นแบบคริสตศ์กัราช (ค.ศ.) 

2. ลกูคา้ท่ีประสงคส์มคัรบริการซ้ือขายผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ต กรุณาระบุขอ้มลูอีเมล์ 

3. ประเภทธุรกิจ กรณีเลือกอ่ืนๆ โปรดระบุขอ้มลูในช่องวา่ง 

4. กรณีประสงค์ใชบ้ริการซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ATS โปรดระบุขอ้มูลในหน้า 3 ตารางบัญชีธนาคาร

ส าหรบัหกัเงินเพ่ือการซ้ือหน่วยลงทุน และขอเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุนเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 แบบฟอรม์สมคัรใชบ้ริการ ATS จ านวน 3 ฉบบั 

 ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารส าหรบัซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ATS จ านวน 1 ฉบบั 

(ลูกคา้บัญชีหลักทรัพยท่ี์สมคัรใชบ้ริการ ATS สามารถใชบ้ัญชีเดียวกับหลักทรัพย ์โดยไม่ตอ้งสมคัร

บริการใหม)่ 

 

หากท่านมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อ KSecurities Contact Center 02 6960011 หรือ ดรูายละเอียดเพิ่มเติมท่ี  

https://www.kasikornsecurities.com/ksec/page-content.aspx?mmid=8&smid=2060 

 

 

 

 



แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล

จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยความสนับสนุนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

FundConnext
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มาตรฐานแบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล
1 ชุด ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)

2. แบบฟอร์มมาตรฐานการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(SEC)

3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน จัดทำโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC)

4. แบบฟอร์ม W-9 จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)

5. แบบฟอร์ม W-8BEN-E จัดทำโดย Internal Revenue Service(IRS)
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ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)*
Juristic Investor Name*

ประเภทธุรกิจ Business Type*

แหล่งที่มาของเงินทุน Source of Investment Fund*

ประเทศหรือเขตแดนที่เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน Country's Source of Investment Fund*

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*

FundConnext

วันที่จดทะเบียน Issued Date

ไทย Thailand

นิติบุคคลทัวไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

สำนักงานใหญ่ Head Office
สาขาลำดับที่ Branch No.

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

รายได้รวมต่อปีของบริษัท Total Income per Year (ล้านบาท Million Baht)

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

ค่าหุ้น Stock
เงินบริจาค Donation
เงินกู้ Loan

เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business

เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

นายหน้าจัดหางาน Recruitment Agency

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

Page 1

* Required

-- --
- - - - -

วันที่ Date --

APP-MF01AUG2019

siriphan.k
Rectangle

Siriphan.K
Typewriter
Page 1 of 33



FundConnext

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*
ชื่อ - นามสกุล

Name - Surname

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

1.

อำนาจลงนาม

Signatory
Authorized

เป็นผู้บริหารสูงสุด
Chief

Executive

2.

3.

4.

5.

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

6. มี Yes ไม่มี No

7. มี Yes ไม่มี No

8. มี Yes ไม่มี No

9. มี Yes ไม่มี No

10. มี Yes ไม่มี No

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

Page 2

* Required

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Name of Shareholders of Juristic's Owner

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท Commercial Registration Certificate Address*

เงื่อนไขการลงนามของนิติบุคคล Juristic's Condition of Authorized Signatories*

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

APP-MF01AUG2019
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FundConnext
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

Page 3

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

APP-MF01AUG2019
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ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายเลข End Beneficiary No.

เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป Shareholder who own 25% of total shares or higher

FundConnext
3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

เป็นผู้บริหารสูงสุด Being Chief Executive
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง Relationship as an End Beneficiary

* Required

Page 4

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor
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ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม*
Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund

FundConnext
4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

* Required

Page 5

โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
1. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
เลขที่ Address No.

ซอย Soi
อำเภอ District/Amphur

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature
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ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม*
Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund

FundConnext
4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

* Required

Page 6

โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
2. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
เลขที่ Address No.

ซอย Soi
อำเภอ District/Amphur

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature
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ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

FundConnext

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท
Same as Commercial Registration No.

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription*

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

( )
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

( )

* Required

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*
บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management
บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment

การลงทุน Investment
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

Page 7

วันที่ Date --

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชี
ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

หมายเหตุ

Remark Bank Account for Unit Investment Subscription, Unit Investment Redemption and Paid Dividend
must be the same person as unitholder and account owner.

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type*
ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.

บัญชีเปิดชื่อ Segregate
บัญชีปิดชื่อ Omnibus
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FundConnext

ข้อกำหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไขดังต่อไปน้ี
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. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัท
จัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบ
ทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
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. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็น
ครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูป
แบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป
ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูล
ปัจจุบันของผู้ลงทุน
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. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่
ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์
ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
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. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
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. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจาก
บริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และ
ใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
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 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.

(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;

(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and

(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above..

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:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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FundConnext

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the 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:

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้
ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับ
ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี
หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้
ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
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. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้น
ตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA
Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้
ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น
สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
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

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
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) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ใน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันได้แก่
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) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
The warning on risks associated with the investment in investment units;

(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;

(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุ
ประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
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) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุน
ยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
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) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัท
จัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น
ประกันได้
For the Investor in RMF and LTF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the 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 RMF and LTF.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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FundConnext

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 (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. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัท
จัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม
เพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
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. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้ว
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

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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FundConnext
6. เอกสารนิติบุคคลที่ต้องนำส่ง Required Documents for Juristic Investor

เอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ Letter of appointment or Letter of authority

เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Certificate of registration
เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม Letter of appointment or Letter of authority

เอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions

นิติบุคคลทัวไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)

นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff Only

เอกสารการเป็นนิติบุคคล(หน่วยงานออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months)

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

สำเนาเอกสารสำหรับนิติบุคคล Copy of Juristic Document

ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี) Sample of company's logo (if any)
รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม List of Directors and Authorized Signatory of Directors
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม Copy of ID of Authorized Person
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) Letter of authority (if any)
ภพ. 20 (ถ้ามี) VAT Registration (VAT20) (if any)
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ.5) List of shareholders’ names
รายงานการประชุม ที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี) Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any)

Page 11

APP-MF01AUG2019

siriphan.k
Rectangle

Siriphan.K
Typewriter
Page 11 of 33

Siriphan.K
Typewriter



4321

FundConnext

1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

ก. มากกว่า 55 ปี Over 55 years ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร 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. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
What is your main investment goal?

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด
มากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which
investment portfolio are you most willing to invest in?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment

Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
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
ข. 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 years

ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

กำไร Profit

30%
20%
10%
0%

2.5%

-10%
-20%

ขาดทุน Loss

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

ข. 45 – 55 ปี 45 - 55 years ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment
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10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 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?

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง

Worried and will change some investment into less risky assets
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา

Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน

Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุน
ล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ Not acceptable ข. ได้ Total risk is acceptable

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to overseas investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ Not acceptable ข. ได้ Total risk is acceptable

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

Page 9

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature
( )

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?

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

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. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

วันที่ Date --

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
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ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points
ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be
selected.

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10
Total scores will be the summary of the Suitability Assessment No. 1 to 10.
สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน
Suitability Assessment No. 11 and 12 will not be calculated in the total scores.

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

Page 10

คะแนน

น้อยกว่า 15 Below 15 1

2

3

4

5

เสี่ยงต่ำ Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป Over 37 scores

ระดับ ประเภทนักลงทุน
Total Scores Level Investor Type of Risk

ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk

เสี่ยงต่ำ Low

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%

<20%

<20%

<10%

<30%

<40%

>60%

<10%

<5%

<10%

<20%

<30%

ตราสารหนี้ระยะสั้น

Short-Term Fixed
Income Funds

Deposits and
Fixed Income

Funds

Long-Term

เงินฝากและ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ตราสารหนี้ภาครัฐ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
Debenture

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation

ตราสารทุน
Equity Fund

การลงทุนทางเลือก*
Other Options

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

( )

( )

วันที่ Date --
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สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนซือ้ขายหน่วยลงทุน  
Mutual Fund Selling Agent Appointment Agreement 

สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ที่ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที่ ..............................................ระหวา่งบริษัทหลกัทรัพย์  
กสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน)  (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”)  ฝ่ายหนึ่งกับ .............................................................................. (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกวา่ “ลกูค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยลกูค้ามีความประสงค์แต่งตัง้บริษัทเป็นตวัแทนในการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้แก่ลกูค้า ทัง้สองฝ่ายจงึตกลงท า
สญัญากนัมีข้อความตอ่ไปนี ้

This agreement is made at KASIKORN SECURITIES Public Company Limited on………………….…... between 
KASIKORN SECURITIES Public Company Limited (hereinafter referred to as “Company”) and 
………………………………………………………………….……….... (hereinafter referred to as the “Customer”), with the Customer’s 
objective to appoint the Company as their selling agent for investment units of mutual funds. It is agreed by both parties that: 

ข้อ 1. ค าจัดความ Definitions 
ค าหรือข้อความที่ปรากฏในสญัญาฉบบันี ้หากมิได้แสดงความหมายให้ชดัแจ้งเป็นอยา่งอ่ืน ให้มีความหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ตอ่ไปนี ้
If not explicitly stated otherwise, the following words and expressions in this agreement and other related documents 

shall have the following meanings: 

“กองทนุรวม” 
 
“Mutual Fund” 

หมายถึง กองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการตามที่บริษัทจะประกาศตามวิธีการ
ที่ระบไุว้ในข้อ 4 ของสญัญาฉบบันี ้ 

means a mutual fund managed by the Management Company which will be 
announced in accordance with clause 4 of this agreement. 

“การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” 
 
 
“Switching of investment unit” 

หมายถึง การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพ่ือน าเงินคา่ขายหน่วยลงทนุ
ดังกล่าวไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนัน้ 

means redemption of investment units of a mutual fund (source fund), of which 
proceeds will be used to subscribe investment units of another mutual fund 
(destination fund) according to the terms and conditions of such mutual fund. 

“ก.ล.ต.” 
 
“SEC” 

หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (แล้วแตก่รณี) 

means the Securities and Exchange Commission, the Office of the Securities and 
Exchange Commission and/or the Capital Market Supervisory Board. 

“ตลาดหลกัทรัพย์” 
“SET” 

หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงแหลง่กลางในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศด้วย 
means the Stock Exchange of Thailand, including foreign exchange. 

“ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัสญัญา” 
“Transactions” 

หมายถึง ธุรกรรมการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และการด าเนินการอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมดงักลา่ว  

means the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfer, receipt of 
delivery, delivery of investment units or other operations related to the 
subscription, redemption or switching of investment units.  

“บริษัทจดัการ” 
 
“Management Company” 

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ท าสัญญาหรือมีข้อตกลงแต่งตัง้ให้บริษัทเป็น
ผู้สนบัสนนุการขาย 

means the asset management company with a contract or agreement with the 
Company to act as the mutual fund selling agent. 
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“ผู้ ให้บริการ” 
 
 
“Service Provider” 

หมายถึง นิติบุคคลที่ท าสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทเก่ียวกับการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ
สญัญา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ ให้บริการเพื่อบรรลวุัตถุประสงค์ภายใต้
สญัญาฉบบันี ้

means a registered business entity having an agreement with the Company to transmit 
instructions and customer transactions via the Service Provider’s internet 
network to achieve the objectives of this agreement. 

“ระบบอินเทอร์เน็ต” 
 
 
 
 
 
“Internet System” 
 

หมายถึง การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลกูค้า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจดัการ 
และผู้ ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ
สัญญา การสืบค้นข้อมลู ข่าวสาร การคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมอ่ืนใดภายใต้
สญัญาฉบบันี ้

means electronic transactions conducted via computers or other electronic devices 
via connections between the Company, Customer, the SET, the SEC, the 
Management Company and Service Provider, in order to generate the 
Transaction, including accessing to information, news searches, file copying 
and other actions per this agreement. 

“หน่วยลงทนุ” 
“Investment Unit” 

หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
means an investment unit of a mutual fund issued by a Management Company 

ข้อ 2. การแต่งตัง้และมอบอ านาจของลูกค้า Customer’s Authorization 

2.1. ลูกค้าตกลงแต่งตัง้และมอบอ านาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและผู้ รับมอบอ านาจของลูกค้าในการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสัญญา  
โดยให้เป็นตัวแทนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน (“Omnibus Account”) หรือเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 
ทัง้นี ้ให้บริษัทมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ แทนลกูค้าตามความประสงค์หรือความยินยอมของลกูค้าดงัตอ่ไปนี  ้
The Customer agrees to appoint and empower the Company as their agent and authorized person for investment unit 
trading without the disclosure of the investment unitholder’s identity (“Omnibus Account”), or by disclosing the 
investment unitholder’s identity. The Company shall have the power to act on behalf of the Customer per the Customer’s 
objective(s) or consent toward: 
2.1.1. เปิดบญัชีกองทนุ ซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

Account opening, subscriptions, redemptions, transfers, acceptance of transfers and/or switching of investment 
units with the Management Company; 

2.1.2. กระท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูตา่ง ๆ ของลกูค้า 
Amendments or changes to the Customer’s personal data; 

2.1.3. ลงนามในเอกสารใบค าสัง่ซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ด าเนินการส่งค าสัง่ซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนใด หรือวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

Signing of instructions for the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfers and/or switching of 
investment units, and/or on other related documents, and the transmission of instructions toward subscriptions, 
redemptions, transfers, acceptance of transfers and/or switching of investment units under the management of 
the Management Company via Internet system, electronic channels, or other methods specified by the 
Management Company; 

APP-MF01AUG2019

Siriphan.K
Typewriter
Page 16 of 33

Siriphan.K
Typewriter



 
 

2.1.4. ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
Settlement of investment subscription payments with the Management Company; 

2.1.5. กรณีลูกค้าแต่งตัง้ให้บริษัทเป็นตัวแทนแบบ Omnibus Account บริษัทจะด าเนินการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนรวมถึง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้จากการลงทนุในหน่วยลงทนุ เพื่อเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารที่ลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัท หรือตามที่ลกูค้า
ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง 
In case that the Customer appoints the Company to be his/her selling agent by way of Omnibus Account, the 
Company shall accept the proceeds from investment unit redemptions including returns on investment in 
investment units in case of Omnibus Account and to credit such proceed into the bank account originally 
specified by the Customer to the Company, or as changed by the Customer at a later date; 

2.1.6. รับข้อมลูที่เก่ียวกบัการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ข้อมลูเก่ียวกบัการถือครองหน่วยลงทนุของลกูค้า 
และจดัสง่ข้อมลูดงักลา่วให้กบัลกูค้าตอ่ไป 
Reception of information related to the subscription, redemption, transfer, acceptance of transfer and/or 
switching of investment units, as well as information related to the Customer’s investment unit holdings, and 
transmission of such information to the Customer ; 

2.1.7. ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกับลกูค้า หรือท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวเน่ือง รวมถึงด าเ นินการอ่ืนใดอนั
จ าเป็น เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์แหง่สญัญาฉบบันี ้หรือเพ่ือให้การด าเนินการ ดงักลา่วข้างต้นส าเร็จสมบรูณ์ 
Coordination on the signing of any documents related to the Customer, or toward conducting related 
transactions or other tasks to achieve the objectives of this agreement, and to the success of any such tasks;  

2.1.8. มีอ านาจในการมอบอ านาจชว่งให้พนกังานที่เก่ียวข้องของบริษัทสามารถด าเนินการตา่งๆ ตามที่กลา่วในข้อ 2.1 ได้ทกุประการ 
Appointment of the Company’s staff to perform tasks as specified in 2.1; 

2.1.9. บรรดาการกระท าใด ๆ ของบริษัทและ/หรือพนกังานของบริษัทที่ได้รับมอบอ านาจช่วง ซึง่กระท าการภายใต้ขอบเขตแหง่การ
มอบอ านาจตามสญัญาฉบบันี ้ลกูค้าตกลงผกูพนัและให้ถือเสมือนวา่เป็นการกระท าของลกูค้าเองทัง้สิน้ 
Any acts performed by the Company and/or empowered staff within the scope of authorization per this 
agreement, shall thus be deemed to have been done by the Customer. 

2.2. ลูกค้าและบริษัทตกลงให้สัญญาฉบับนีเ้ป็นหนังสือมอบอ านาจของลูกค้าให้บริษัทด าเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ได้  
โดยไมต้่องท าหนงัสือมอบอ านาจอีกฉบบัหนึ่ง 
The Customer and the Company agree that this agreement authorizes the Company to conduct the tasks specified in 
2.1, without further need to conclude an additional power of attorney. 

ข้อ 3. ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป General Terms and Conditions 
3.1. ในกรณีที่ลูกค้ามีค าสั่งให้บริษัทซือ้หน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนที่สั่งให้บริษัทซือ้ รวมทัง้ค่าธรรมเนียม 

ภาษีมลูค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องตามเง่ือนไขที่บริษัทก าหนดในวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือในวนัอ่ืนใดและด้วยวิธีใดที่
หนังสือชีช้วน หรือบริษัทก าหนด โดยให้ค านวณยอดเงินตามรายการซือ้ตามแบบที่บริษัทได้ก าหนดไว้  ทัง้นี ้กรณีลูกค้ามีความ
ประสงค์จะช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยหกับญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้าโดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) ให้ถือ
วา่ลกูค้าช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทีบ่ริษัทได้รับแจ้งยืนยนัการด าเนินการหกับญัชีจากธนาคารเจ้าของบญัชีครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว กรณีลกูค้าช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คให้ถือวา่ลกูค้าช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลกูค้าได้
ครบถ้วนแล้ว และกรณีลกูค้าช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนให้ถือว่าลกูค้าช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนในวนัที่ที่บริษัทได้รับเงิน 
คา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว 
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If a Customer instructs the Company to subscribe investment units, the Customer agrees to settle payment on such 
subscription, including related fees and VAT, as well as other related expenses on the date of such instruction or any 
other date as stipulated in the prospectus or by the Company. The settlement amount shall be calculated as stipulated 
by the Company. Settlements of investment unit subscriptions by automatic debiting of the Customer’s account via the 
Automated Transfer System (ATS) shall become effective once the Company receives a confirmation of account debiting 
from the account holding bank. If a settlement is rendered via cheque, the settlement will become effective on the date 
the cheque has cleared and if a settlement is rendered via other method, the settlement will become effective on the 
date the Company receives the settlement in full. 

3.2. ในการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทนุในหน่วยลงทนุตามสญัญาฉบบันี ้กรณีลกูค้าแต่งตัง้ให้
บริษัทเป็นตวัแทนแบบ Omnibus Account ลกูค้าตกลงให้บริษัทด าเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดงักล่าวเข้าบญัชี
เงินฝากธนาคารของลกูค้าที่ได้แจ้งบริษัทไว้ 
In order to receive the proceeds of redemption or returns on investment from the investment unit(s) in case of Omnibus 
Account undertaken per this agreement, the Customer agrees that the Company shall remit such proceeds and returns 
to the Customer’s bank account. 

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว  ลกูค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ให้บริษัททราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด 

If the Customer wishes to change the bank account, the Customer must notify the Company of such change in 
writing within the timeline stipulated by the Company. 

3.3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสัญญาตามค าสั่งของลูกค้า อาจไม่สามารถด าเนินการตามนัน้ได้ ในกรณีที่  
การกระท าดงักลา่วท าให้ลกูค้าหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนักับลกูค้าถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ หรือเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในหลกัเกณฑ์หรือประกาศของ ก .ล.ต.ที่ได้ประกาศแก้ไข
เป็นครัง้คราวไป 

The Customer acknowledges and agrees that the Transactions per this agreement may not be conducted if the 
investment units held by the Customer, and the Customer’s related persons, exceed one-third of all the investment units 
that have been sold, or exceed the SEC’s rules and regulations or notifications as amended over time. 

ข้อ 4 รายช่ือกองทุนรวม List of Mutual Funds 
บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทนุรวมที่บริษัทเป็นตวัแทนซือ้ขายหนว่ยลงทนุตามสญัญาฉบบันีท้างเว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยวิธีการอ่ืน

ใดตามที่บริษัทก าหนด บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือลดรายชื่อกองทุนรวมดงักล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะ
ประกาศเป็นคราวๆ ไป ตามวิธีการที่กลา่วข้างต้น หรือตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด 

The Company shall announce a list of mutual funds on the Company website, or by any other means as specified by the 
Company. The Company reserves the right to change or add or reduce mutual funds as the Company deemed appropriate. 

ข้อ 5 การท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา The Transactions 
5.1. ก่อนที่ลูกค้าจะลงทุนและส่งค าสั่งซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้ารับรองว่า ตนได้อ่านและเข้าใจ 

หนงัสือชีช้วน และ/หรือเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุเป็นอยา่งดีแล้ว 
Prior to investing in the investment unit and sending any instruction for the subscription, redemption, transfer, 
acceptance of transfer or switching of any investment units, the Customer agree to read and well understand the 
prospectus, and/or other documents related to such investment. 

5.2. ลูกค้าตกลงผูกพันตามค าสั่งซือ้ ขาย โอน รับโอน และ /หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นค าสั่ง  
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ  
หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึง่เป็นวิธีในการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุซึง่ถือปฏิบตัิอยูท่ัว่ไป 
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The Customer agrees to be bound by his/her instructions of the subscription, redemption, transfer, acceptance of 
transfer and/or switching of investment units, whether they are written or verbal instructions, by telephone or facsimile 
machine, via the Internet System or any other electronic system, or through any other means in general practice for 
investment unit trading. 

5.3. ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ /หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่
ก าหนดไว้ในหนังสือชีช้วนของกองทนุรวมนัน้ๆ หากไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวม บริษัทสามารถยกเลิกการท าธุรกรรมดงักลา่วได้ทนัที 
The Customer acknowledges and agrees that the terms and conditions of the subscription, redemption, transfer, 
acceptance of transfer or switching of any investment units must comply with the stipulations in the related prospectus.  
If any stipulation as such cannot be complied with, the Company has the right to cancel such transaction immediately. 

5.4. ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ การยกเลิกค าสัง่ซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมนัน้ๆ 
The Customer acknowledges and agrees that any cancellation of the Transactions must comply with the terms and 
conditions of related prospectus. 

5.5. ลกูค้ารับทราบว่า ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ /หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค้าเห็นว่า
รายการดงักล่าวไมถ่กูต้องลกูค้าต้องทกัท้วงภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท ารายการดงักล่าว ถ้าลกูค้าไม่คดัค้านภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บริษัทถือวา่ลกูค้ารับรองรายการดงักลา่วเป็นรายการที่ถกูต้องทกุประการ 
The Customer acknowledges that he/she has the duty to verify all Transactions. If any error is found, the Customer shall 
notify the Company within 7(seven) working days of the transaction date. If not, the Company shall deem that such 
Transactions has been certified by the Customer as correct in all respects. 

5.6. ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับหรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ ขาย โอน รับโอน และ /หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ของลกูค้า หากบริษัทเห็นวา่ 
The Customer acknowledges and agrees that the Company has the right to not accept or conduct any Transactions per 
the Customer’s instructions in cases where: 
(1) การด าเนินการตามค าสัง่นัน้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ และ/หรือประกาศที่เก่ียวข้อง หรือ 

Such instruction is in violation of laws, rules or regulations; or 
(2) หากลกูค้าผิดสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ หรือผิดนดัช าระหนีท้ี่มีกบับริษัท หรือมีหนีค้้างช าระคา่ซือ้หลกัทรัพย์กบับริษัท หรือ 

The Customer is in breach of contract or agreement with the Company or has unpaid debts to the Company for 
the purchase of securities; or 

(3) มีกรณีจ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบับริษัท หรือ 
There is any other necessity to prevent loss or damage that may be incurred to the Company; or 

(4) มีเหตอุนัสมควรประการอ่ืน 
There are any other reasonable grounds to not accept or conduct such Transactions. 

ทัง้นี ้ลกูค้าตกลงไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากบริษัท 
In such above mentioned cases, the Customer agrees to not make any claims to the Company. 

5.7. ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ช าระหนีใ้ดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอ่ืนใด  
ที่อยูใ่นความครอบครองของบริษัทเพ่ือน าเงินคา่ขายมาช าระหนี ้

In case of the Customer defaults of any debt toward the Company, the Customer agrees that the Company has the right 
to force sales of investment units or any other Customer assets held by the Company to repay the debt. 
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ข้อ 6 การท าธุรกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์  Investment via the Internet or 
Electronic System 

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการท าธุรกรรมที่ เก่ียวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด  
ลกูค้าตกลงดงัตอ่ไปนี ้

If the Customer is intent to use this investment unit trading service via the internet or other electronic system, 
 the Customer agrees to the following: 
6.1. ลูกค้าขอรับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบตัิ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ และ ก.ล.ต. 
และหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนใดของรัฐก าหนดเป็นอยา่งดี 
The Customer certifies that the Customer has adequate knowledge and well understanding of the investment unit trading 
service via the internet or other electronic system, as well as related laws, rules, regulations, conditions and general 
practices as established by the SET, SEC and other regulatory agencies. 

6.2. ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัสญัญาผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอยา่งดี ทัง้นีไ้มว่า่จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของลกูค้า หรือของบริษัท หรือของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือของบริษัทจัดการ หรือของผู้ ให้บริการ หรือของหน่วยงานที่ เก่ียวข้องอ่ืนใด การสูญหายของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร  
หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่งข้อมูลได้ หรือความขัดข้องทางเทคนิค  
หรือถูกลักลอบน าข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย หรือได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก  
เหตุสุดวิสัยหรือกรณี อ่ืนใดก็ตาม  โดยลูกค้ายอมรับว่าการที่บ ริษัทให้บริการท าธุรกรรมที่ เก่ียวข้องกับสัญญาโดยผ่าน  
ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันวา่ บริษัทจะสามารถป้องกนัความเสี่ยงตา่งๆ ดงักลา่วได้ 
ซึ่งหากลูกค้าได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว และลูกค้าจะไม่เรียกร้อง
คา่เสียหายใดๆ จากบริษัททัง้สิน้ เว้นแตค่วามเสียหายดงักลา่วเกิดจากการกระท า หรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่
อยา่งร้ายแรงของบริษัทหรือพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้หากกรณีดงักลา่วเกิดจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ่ของลกูค้า และก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งใดๆ แก่บริษัท ลกูค้าตกลงยินยอมช าระคา่เสียหายให้แก่บริษัท 
The Customer has adequate knowledge and well understanding of possible risks that may be incurred from investment 
via the internet and other electronic system, whether such risks are caused by the computer system of the Customer, the 
Company, the SET, the Management Companies, Service Provider, or any related agency, as well as data losses during 
communications or transmission, delayed or failed transmission, technical flaws, data theft, computer viruses, any losses 
caused by force majeure, or any other reason. The Customer accepts that the Company’ role as a mutual fund selling 
agent via the internet may not certify or guarantee that the Company can prevent such risks. In case of any losses 
incurred from such risks, the Customer shall not make any claims to the Company, except where such losses are 
caused by the Company or the Company employees’ actions or refraining from action, whether intentionally or by 
negligence of the Company or the Company employees. In case of any losses incurred to the Company that are caused 
by the Customer’s actions or refraining from action, whether intentionally or by negligence, the Customer agrees to 
reimburse the Company for such losses. 

6.3. ลกูค้ายอมรับวา่บริษัทมีสิทธิที่จะก าหนดชดุค าสัง่และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการให้บริการในการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้อง
กับสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริษัท และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง
ชดุค าสัง่และระบบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตามที่บริษัทเห็นสมควร ลกูค้ารับรองว่าจะไม่ใช้ชดุค าสัง่อ่ืนนอกจากชดุค าสัง่คอมพิวเตอร์
ของบริษัท ซึง่ตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของลกูค้าที่ใช้ในการสัง่ซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และลกูค้า
มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งท าให้บุคคล ดังกล่าว 
สามารถบนัทกึค าสัง่ซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ และบริษัทไมต้่อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วไมว่า่กรณีใดๆ 
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The Customer accepts that the Company has the right to determine protocols and specifications of computer systems 
for use with the investment unit trading service via the internet and/or other electronic system, as well as to change or 
upgrade such protocols and computer specifications, as deemed appropriate. The Customer certifies that they shall not 
use any other protocols than those of the Company, which are thus connected to the Customer’s computing devices 
used in transmitting trading instructions. It is the Customer’s duty to prevent other person from connecting with the 
Company via the Customer’s computing devices that may permit that person to input trading instructions to the 
Company’s computing system. The Company shall not be liable for any losses that may be incurred from such act. 

6.4. ลกูค้ายอมรับว่าลกูค้ามีสิทธิที่จะเรียกดขู้อมลูหรือท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัสญัญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทได้ ก็ต่อเม่ือ ลกูค้าได้รับอนญุาตจากบริษัท ตามวนั และเวลาที่บริษัทก าหนด โดยใช้ชื่อผู้ ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ที่บริษัทก าหนด ซึ่งลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลง Password ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าตกลงผูกพัน 
การใช้บริการตาม Password ที่ลกูค้าเปลี่ยนแปลงใหมต่ามเง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาฉบบันีท้กุประการ ทัง้นี ้ลกูค้ารับทราบว่า 
การท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสญัญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดนัน้ จะสามารถท าธุรกรรมได้ตามเง่ือนไขที่
บริษัท และ/หรือผู้ ให้บริการก าหนดเทา่นัน้ 
The Customer accepts that he/she may retrieve information or execute investment transactions via the internet or other 
electronic system only with the Company’s permission with respect to specified dates and times of operation, terms and 
conditions, and by using the Customer’s Username and Password as determined by the Company. The Customer has 
the right to change the Password on his/her own. However, the Customer agrees to be bound the Password that the 
Customer has set per the terms and conditions of this agreement. 

6.5. ลกูค้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username และ Password ของตนไว้เป็นความลบั และรวมตลอดถึงการด าเนินธุรกรรมใดๆ 
ที่กระท าผ่านทางระบบการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือ สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของบริษัท หากมีผู้ ใดน า Username และ Password 
ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล หรือ ส่งค าสั่งซือ้ ขาย โอน รับโอนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลง
รับผิดชอบการกระท าดังกล่าวเองทัง้สิน้ ทัง้นี ้หาก Username และ/หรือ Password ได้สญูหาย ถกูท าลาย หรือลูกค้าไม่อาจจดจ า 
Username และ/หรือ Password ดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทระงบัการใช้บริการซือ้ ขาย โอน  
รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทนัที หากลูกค้าไม่แจ้งบริษัทและเกิดความ
เสียหายใดๆ แก่ลกูค้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดงักลา่วใดๆ ทัง้สิน้ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบส าหรับการกระท าและ
ความเสียหายดงักล่าวเอง และหากบริษัทได้รับความเสียหายจากการกระท าและ /หรือเหตุการณ์นัน้ ลกูค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ 
คา่สินไหมทดแทนให้แก่บริษัท เพื่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
The Customer agrees to be responsible for keeping confidential of his/her Username and Password, and all 
Transactions executed via the internet or electronic system. If the Customer’s Username and Password are used by any 
other person to retrieve confidential information or to execute the Transactions, whatever the case may be, the Customer 
agrees to be responsible for such acts. If the Password has been lost, destroyed, or the Customer forgot the Password, 
the Customer shall notify the Company in writing so that the Company can immediately suspend the usage of the 
investment via the internet or electronic system. If the Customer fails to notify the Company accordingly, the Company 
shall not be liable for any losses incurred and the Customer agrees to be responsible for such acts and for any losses or 
damages caused to the Customer. If any losses and damages are incurred to the Company, the Customer shall 
reimburse the Company for such losses and damages. 

6.6. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ระบบการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ /หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบ
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ ป็ น บ ริ ก า ร เส ริ ม ที่ บ ริ ษั ท อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า เท่ า นั ้ น  ดั ง นั ้น  ใ น ก ร ณี ที่  
เค ร่ืองคอมพิ ว เตอร์ของบ ริษั ท  ห รือระบบไฟ ฟ้า ห รือระบบการติ ดต่ อสื่ อสารขัด ข้อง ห รือไม่ว่า ด้ วยเหตุใดๆ  รวมทั ง้ 
เห ตุสุ ด วิ สัยท า ให้ การให้ บ ริการดั งกล่ าวขัด ข้อ งจนลูก ค้ า ไม่ ส ามารถ ใช้ห รือ รับบ ริการได้ แ ล้ ว  ลูก ค้ าสามารถส่ ง  
ค าสั่ งซื อ้  ขาย  โอน  รับ โอน  และ /ห รือสับ เปลี่ ยนหน่ วยล งทุน  ใ ช้บ ริการสอบถาม ข้อมูล เก่ี ยวกับ หน่ วยล งทุนห รือ  
ท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัสญัญาผ่านทางพนกังานของบริษัท หรือตามวิธีการอ่ืนที่เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาฉบบันีไ้ด้ 
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The Customer acknowledges and agrees that investment unit trading via the internet or electronic system is a 
supplementary service offered by the Company to provide convenience for customers. If there is any case of disruption 
to computing devices, electrical systems or communications with the Company, for whatever reason, including due to 
force majeure, preventing the Customer from using the service, the Customer may send trading instructions, inquire 
about investment units or conduct Transactions through the Company’s staff, or by other means as specified in this 
agreement. 

6.7. หากกรณีที่ลกูค้าไมด่ าเนินการ หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดใดๆ ในสญัญาฉบบันี ้(รวมถึงกรณีที่ลกูค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอที่ได้
ขอแก้ไขข้อก าหนดโดยบริษัท) หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และประเพณีปฏิบตัิตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน องค์กร หรือ ตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนใด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนใดของรัฐ หรือของบริษัท 
บริษัทมีสิทธิระงบัไว้ชั่วคราวหรือบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสญัญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เม่ือใดก็ได้ โดยไมจ่ าต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 
If the Customer does not take action, or comply with any clause in this agreement (including if the Customer refuses to 
accept the Company’s’ proposal to amend clauses in the contract), or violates the laws, regulations, rules, criteria, terms 
and conditions, and practices regarding investment unit trading of the SET, or SEC, or any regulatory agencies, or other 
stock exchange, or the Company, the Company is entitled to temporarily suspend, or rescind investment unit trading 
undertaken by the Customer via the internet or other electronic channels at any time without having to notify the 
Customer in advance. 

6.8. ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ บรรดาข้อมลูหรือข่าวสารที่มีอยูใ่นระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เป็นข้อมลูข่าวสาร
ที่บริษัทได้รับมาในสภาพหรือในลักษณะเช่นนัน้ บริษัทจะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ล าดับ เวลา  
ราคาซือ้ขาย ความสามารถในการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสญัญาหรือความเหมาะสมเพื่อวตัถปุระสงค์ใดของข้อมลูหรือข่าวสาร 
บริษัทไมต้่องรับผิดตอ่ลกูค้า หากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมลูหรือข่าวสารดงักลา่ว 
The Customer thoroughly acknowledges and agrees that information, or news provided in the Company’s internet 
system, or other electronic systems, is information acquired by the Company in such nature or characteristic. The 
Company does not warrant, or certify the accuracy, completeness, chronological precision, timing, trading price, 
tradability, or appropriateness of such information for any purpose. The Company is not responsible to the Customer for 
any case of loss, or damage arising from the use of such information, or news. 

6.9. หากลกูค้าประสงค์จะบอกเลิกการใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลกูค้าจะต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการ
ดงักลา่วให้บริษัททราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

If the Customer wishes to cancel the investment unit trading service via the internet or other electronic system, the 
Customer is required to notify the Company in writing at least 15 days in advance. 

ข้อ 7 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า Custody of Customer’s Assets 
7.1. ลกูค้าตกลงให้บริษัทท าหน้าที่ดแูลทรัพย์สินของลกูค้าเพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพ่ือการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัสญัญา 

หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 
The Customer authorizes the Company to be a custodian of the Customer’s assets for investment unit trading, or other 
benefits within the scope of relevant laws. 

7.2. ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่ การท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัสญัญาต้องด าเนินการตามวิธีการที่บริษัทก าหนดและต้องแจ้งมายงับริษัทลว่งหน้า 
The Customer acknowledges and agrees that the Transactions must be undertaken in according to procedures 
specified by the Company and the Customer is required to notify the Company in advance. 
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7.3. บริษัทอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษา
และดูแลทรัพย์สินของลูกค้าได้ตามอัตราที่บริษัทประกาศก าหนด และบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรม เนียมดังกล่าว 
ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศเป็นคราวๆ ไป 
The Company may collect a fee for the subscriptions, redemptions, transfer, acceptance of transfer, or switching of 
investment units, including a custody fee at the rates established by the Company. The Company is entitled to change 
applicable fee rates as deemed appropriate and the new fee rates will be announced by the Company. 

7.4. บริษัทจะจดัท าและจดัสง่รายงานแสดงทรัพย์สินให้ลกูค้าอยา่งน้อยตามระยะเวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด 
The Company shall prepare and deliver an asset report to the Customer within the timeframe established by the SEC. 

7.5. กรณีลกูค้าแตง่ตัง้ให้บริษัทเป็นตวัแทนแบบ Omnibus Account ลกูค้าตกลงมอบอ านาจให้บริษัทเก็บรักษาหน่วยลงทนุ และทรัพย์สิน
ของลูกค้าที่เก่ียวกับสัญญาฉบับนี ้(“สินทรัพย์”) ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการแยกสินทรัพย์ออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสินทรัพย์
ดงักลา่วจะถกูแยกไว้ในสมดุบญัชีของบริษัทในลกัษณะที่สามารถชีเ้ฉพาะได้วา่สินทรัพย์นัน้เป็นทรัพย์สินของลกูค้า 
In case that the Customer appoints the Company to be his/her selling agent by way of Omnibus Account, the Customer 
agrees to authorize the Company to keep safe the Customer’s investment units and properties related to this agreement 
(hereinafter referred to as “Assets”). Such Assets shall be kept separately in the Company’s ledger account to indicate 
clearly that the Assets belong to the Customer. The Company shall classify the Customer’s Assets in such a 
characteristic that it indicates that the Assets undoubtedly belong to the Customer. By such a classification, it is deemed 
that the Company has classified the Customer’s Assets. 

7.6. กรณีมีดอกผล ที่เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลกูค้าตามที่บริษัทตกลงไว้ ในกรณีที่ลกูค้ามีสิทธิที่จะได้รับดอกผลจากบริษัท ลกูค้าตกลง
ให้บริษัทมีสิทธิน าดอกผลดังกล่าวมาหักช าระหนีอ่ื้นใดที่ลูกค้าต้องช าระแก่บริษัท ทัง้นี จ้นกว่าบริษัทจะได้รับช าระหนีด้ังกล่าวจน
ครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลกูค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากน าดอกผลมาหกัช าระหนีด้งักลา่วแล้วลกูค้ายงัคงมีหนีส้ินค้างอยูก่ับ
บริษัทอีก ลกูค้าตกลงรับผิดชอบช าระหนีท้ี่ค้างอยูน่ัน้จนครบถ้วน 
If the Customer receives an interest payment on any of their Assets, the Customer agrees and authorizes the Company 
to use such an interest payment to settle custody fees as stipulated in this agreement, or other liabilities that the 
Customer is obliged to repay the Company until the Company has fully received such fees, or other liability payments, 
without having to notify the Customer in advance. However, if an interest payment has been used to settle with liabilities, 
but is still insufficient to settle a debt that the Customer owes to the Company, the Customer shall be liable for the 
outstanding debt until it has been fully paid. 

7.7. กรณีทรัพย์สินของลกูค้าสญูหายหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการละเลยการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สิน
ของลกูค้าอยา่งเต็มจ านวน 
In the event that the Customer’s assets are loss, or damaged by the Company’s negligence to operate its duties,  
the Company agrees to be responsible for the Customer’s Assets in full amount. 

ข้อ 8 การเลิกสัญญา Termination of the Agreement 
สญัญาฉบบันีผ้กูพนัคู่สญัญาโดยไมมี่ก าหนดระยะเวลา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสญัญาฉบบันีจ้ะต้องบอกกลา่ว

ให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 7 วนั และการเลิกสญัญาฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิและ
หน้าที่ของคูส่ญัญา ซึง่ได้มีขึน้ก่อนการบอกเลิกสญัญาฉบบันีจ้ะมีผล 

Parties to this agreement are indefinitely bound by this agreement. If any party wishes to terminate this agreement, that 
party is required to notify other party in writing at least 7 (seven) days in advance; however, the termination of this agreement 
shall not affect the rights and duties of either party before this agreement has been terminated. 

กรณีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าผิดข้อตกลงในสญัญาฉบบันีข้้อหนึ่งข้อใด ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้
ทนัที เว้นแตจ่ะมีข้อตกลงโดยชดัแจ้งไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

If one party breaches any clause in this agreement, the other party has the right to terminate this agreement immediately 
unless otherwise indicated. 
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ข้อ 9 การบอกกล่าว Notification 
การบอกกลา่วหรือการแจ้งให้ลกูค้าทราบตามสญัญาฉบบันี ้หากบริษัทได้กระท าเป็นหนงัสือบอกกลา่วส่งไปยงัสถานที่อยูข่องลกูค้าที่

ได้ให้ไว้ในค าขอเปิดบญัชี หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภมิูล าเนาตามกฎหมายของลกูค้า หรือสง่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ตามที่อยูอิ่เล็กทรอนิกส์ที่ลกูค้าแจ้งไว้กบับริษัท หรือสง่ทางโทรสาร หรือโทรศพัท์ไปยงัหมายเลขโทรสารหรือโทรศพัท์ที่ลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัท 
หรือตามหลกัเกณฑ์หรือกฎข้อบงัคบัของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
ด้วยแล้ว ลกูค้ายินยอมให้ถือว่า มีการบอกกลา่วหรือแจ้งให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้โดยไมค่ านึงวา่ลกูค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้ อ่ืน
รับไว้แทน 

If the Company has sent a notification to the Customer at the address given in the account opening request form, or the 
new address the Customer has notified the Company, or the address per the Customer’s birthplace by law, or via email at the 
address given to the Company, or fax, or telephone via numbers given to the Company in accordance with the rules, or 
regulations of the SEC, or relevant agencies that exist now and will be changed in the future, the Customer agrees that a 
notification has been sent, regardless of whether the Customer, or another person has received such a notification, or not. 

ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือหมายเลขโทรสาร โทรศัพท์ลกูค้าจะแจ้งให้บริษัททราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที หากลกูค้าละเลยไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักลา่วบริษัทไมต้่องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ 

If the Customer changes the address, or email address, or fax/telephone numbers, the Customer is required to notify the 
Company in writing immediately. The Company shall not be liable for any loss if the Customer fails to do so. 

โดยสญัญาฉบับนีล้กูค้าขอแจ้งความจ านงและตกลงว่า ในการส่งใบยืนยนัรายการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
รายงานแสดงหน่วยลงทุนของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอ่ืนใดที่ เก่ียวข้อง ขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือผ่านทางวิธีอ่ืนใดที่บริษัทก าหนดตามหลกัเกณฑ์หรือประกาศ ของ ก.ล.ต. 

Pursuant this agreement, the Customer requires the Company to send receipts regarding any trading, transfer, receive of 
the transfers and switching of investment units, as well as investment unit transaction reports, including other documents, or any 
related data to the Customer via the internet, or email, or other means in compliance with the regulations, or notifications of the SEC. 

ข้อ 10 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเส่ียงและวิธีปฏิบัติในการท าธุรกรรมที่ เก่ียวข้องกับสัญญา ดังต่อไปนี ้ 
The Customer Acknowledges and Understands Risks and Practices related to the Transactions, per the following: 

ลกูค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึง ข้อมลูความเสี่ยง และวิธีปฏิบตัิในการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสญัญา ดงัต่อไปนี ้อย่างไรก็
ตามข้อมลูความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นีมิ้ได้แสดงถึงความเสี่ยงทัง้หมดที่เก่ียวกับการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสัญญา แต่แสดงถึงปัจจัยหรื อ 
ความเสี่ยงที่ส าคญับางประการที่เก่ียวกบัการท าธุรกรรมตามสญัญาฉบบันี ้ดงันัน้ จงึอาจมีปัจจยัหรือความเสี่ยงอ่ืนที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้
หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนีว้า่ไมเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่อาจกลายเป็นปัจจยัหรือความเสี่ยงที่มีสาระส าคญัในอนาคตได้ 

The Customer acknowledges and understands the following risks and practices related to the Transactions. However, 
risks indicated herein do not include all risks related to the Transactions, but represent important factors, or risks related to 
Transactions per this agreement. Therefore, other factors, or risks that are unseen, or insignificant now could become significant 
factors, or risks in the future. 
10.1. ความเสี่ยงซึง่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุของกองทนุ Risk arising from the fund’s investment policy 

ลกูค้าเข้าใจและรับทราบวา่ การลงทนุในกองทนุรวมยอ่มมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทนุนัน้ไปลงทนุ และมีระดบั
ความเสี่ยงมากหรือน้อยขึน้อยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจาก  
หนงัสือชีช้วนของกองทนุรวมก่อนตดัสินใจลงทนุ 

The Customer understands and acknowledges that mutual fund investments carry risk in accordance with the 
types of instruments that the mutual fund invests in, and the extend of such risk depends on the fund’s investment 
policy. The Customer is advised to study information and investment policy in the investment prospectus of each fund 
prior to undertaking any investment. 
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10.2. ความเสี่ยงทั่วไปในการซื อ้  ขาย โอน  รับโอน และ /หรือสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน  General risk arising from subscriptions, 
redemptions, transfer, acceptance of transfer, and/or switching of investment units 

ลกูค้าเข้าใจและรับทราบวา่ การลงทนุในกองทนุรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทนุ โดยอาจมีเหตกุารณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น 
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ภยัธรรมชาติ การจลาจล ความวุน่วายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึง่เหตกุารณ์ ดงักลา่วอาจก่อให้เกิด
ความผนัผวนอยา่งรุนแรงไมว่า่โดยทางตรงและทางอ้อม ตอ่ราคาหน่วยลงทนุ 

The Customer understands and acknowledges that mutual fund investments carry risk arising from unexpected 
events, e.g., economic, political and social turmoil, natural disasters, domestic protests and other unrests. Such events 
may directly or indirectly cause volatility toward the investment unit value. 

10.3. ความเสี่ยงที่เก่ียวกบัสภาพคลอ่งของหน่วยลงทนุในกองทนุรวม Liquidity risk 
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจท าให้

ลูกค้าไม่สามารถซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจ านวนหรือในวันที่ ลูกค้าต้องการได้ ทัง้นีร้วมถึงลูกค้า 
ได้ท าการศกึษาระยะเวลารับเงินคา่ขายหน่วยลงทนุที่แตกตา่งกนัตามที่แตล่ะกองทนุก าหนด ซึง่จะสง่ผลโดยตรงตอ่สภาพคลอ่งของลกูค้า 

The Customer understands and acknowledges that the Customer may have no, or insufficient liquidity in some 
cases to invest in mutual funds.  As a result, the Customer may not be able to subscribe, redeem, transfer, acceptance 
of transfer and/or switch of investment units in the amount as desired on a preferred date.  The Customer has further 
studied that the timeframe to receive proceeds from investment unit redemption varies in accordance with the nature of 
each fund, hence directly affecting the Customer’s liquidity. 

10.4. การท าความเข้าใจกบัวิธีปฏิบตัิ และเงื่อนไขของสญัญาฉบบันี ้Understanding practices, terms and conditions in this agreement 
ลกูค้าได้ศึกษาและท าความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ /หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาฉบับนีอ้ย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซือ้ ขาย โอน รับโอน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
การยกเลิกค าสัง่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง วิธีการดงักลา่วต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในหนงัสือชีช้วน เป็นต้น 

The Customer has thoroughly studied and understands the practices involved in trading, transferring, receiving 
the transfers, and/or switching of investment units as set forth in the terms and conditions, and details of this agreement, 
e.g., methods of trading, transferring, receiving of the transfers, and/or switching of investment units and the cancellation 
of relevant instructions in accordance. 

ลกูค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทนุดงักลา่วเหมาะสมกับวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของลกูค้า และได้พิจารณาถึงระดบัความเสี่ยง
ของกองทุนที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน รวมถึงกรณีกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ลูกค้ายอมรับได้ และหากเป็นกองทุนที่ไม่ได้มี  
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ลูกค้าได้พิจารณาและรับทราบแล้วว่า กองทุนดังกล่าวนีอ้าจจะมีความเสี่ยงจาก 
อตัราแลกเปลี่ยนและลกูค้าอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รับคืนต ่ากวา่เงินทนุแรกเร่ิมก็ได้ 

The Customer has considered that such an investment is appropriate to the Customer’s investment goal. The 
Customer has considered risk levels of the funds upon investing in, including the fact that the funds have higher risk than 
the Customer’s risk appetite. If a fund has not been fully hedged against foreign exchange risk, the Customer has 
considered and acknowledges that such fund may carry foreign exchange risk, therefore, the Customer may incur losses, 
or receive lower profit from foreign exchange trading, or lower capital investment than the initial investment amount. 

10.5. ความเสี่ยงจากการซือ้ ขายโอน รับ สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Risk arising from executing the Transactions via the internet 
ในการซือ้ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับข้อจ ากัดบางประการ เช่น  การหยุด 

การท างานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดงักลา่วอาจท าให้บริษัทไมส่ามารถท าตามค าสัง่ของลกูค้าได้เป็นบางสว่นหรือทัง้หมด 

Trading, transferring, receiving the transfers, and/or switching of investment units via the internet may involve 
risks related to certain restrictions, e.g., a suspension of hardware, and/or software operations, thus inhibiting the 
Company from processing some, or all of the Customer’s instructions. 
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ข้อ 11 ข้อตกลงอ่ืนๆ Other Conditions 
11.1. ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องและท าหน้าที่ควบคมุดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือของบริษัท โดยลกูค้าจะถือปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด รวมทัง้กรณี  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัดงักล่าวภายหลงัการท าสญัญาฉบบันี ้ลกูค้าก็ยอมรับ 
เข้าใจ รับทราบถึง และ ตกลงปฏิบตัิตามการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วด้วย 
The Customer understands and acknowledges the laws, notifications, rules or regulations of the SEC, SET, and other 
relevant agencies supervising the securities business, or the Company, and agrees that the Customer must strictly 
comply with them. If those laws, notifications, rules or regulations have been amended after this agreement has been 
signed, the Customer agrees to understand, acknowledge and comply with such amendments. 

11.2. ลกูค้าจะโอนสิทธิ หรือ หน้าที่ หรือภาระผกูพนัในสญัญาฉบบันี ้ให้แก่บคุคลอ่ืนมิได้ 
The Customer is not permitted to transfer rights, or obligations set forth in the agreement to other persons. 

11.3. บริษัทอาจโอนสิทธิ หน้าที่ ภาระผกูพนั หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสญัญาฉบบันี ้ให้แก่บคุคลใดได้ โดยไมต้่องได้รับความยินยอม
จากลกูค้าก่อน 
The Company may transfer rights, obligations, or benefits of the Company per this agreement to other persons without 
seeking consent of the Customer. 

11.4. คู่สัญญ าตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดใน เอกสารการเปิ ดบัญ ชีกองทุน  เอกสารใบค าสั่งซื อ้  ขาย โอน  
รับ โอ น  แ ล ะ /ห รือ สั บ เป ลี่ ย น ห น่ ว ย ล งทุ น  เอ ก ส า ร อ่ื น ใด ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ ก า รซื ้อ  ข า ย  โอ น  รับ โอ น  แ ล ะ /ห รือ 
การสับ เปลี่ ยนหน่ วยลงทุน  และเอกสารและสัญญ าอ่ืนที่ เก่ี ยว ข้อง ตลอดจนเอกสารแนบ ท้ ายสัญญ า ให้ ถื อเป็ น 
สว่นหนึ่งของสญัญาฉบบันีด้้วย 
Both parties agree that account opening documents and other related documents, including a subscription, or 
redemption or transfer or acceptance of transfer and/or switching of investment units form, as well as the appendix of 
this agreement, notifications, or rules and practices of the Company, whether they exist on the agreement signing date, 
or will be announced further in the future, are part of this agreement. 

เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญาฉบบันี ้ในกรณีที่ มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนีใ้ห้ใช้
สัญญาฉบับนีบ้ังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตาม  
ค าวินิจฉัยของบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดในสัญญาฉบับนีไ้ด้ โดยบริษัท
จะต้องส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลกูค้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บงัคับ ทัง้นี ้การแก้ไข
เพ่ิมเติมที่บริษัทได้แจ้งไปยงัลกูค้านัน้ให้ถือว่าลกูค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าว หากลกูค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคดัค้าน
การแก้ไขเพ่ิมเติมดงักลา่วมายงับริษัทก่อนวนัที่การแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้จะมีผลใช้บงัคบั 
Unless otherwise indicated in this agreement, if there are any statements in related documents and forms that are 
contradictory to those in this agreement, statements in this agreement shall prevail. If any statements in the documents 
considered as part of this agreement are contradictory, the Customer is required to comply with the Company’s 
decision, whereby the Company shall send a written notification of any amendments to the Customer at least 7 (seven) 
days before such amendments come into effect. Any amendments that the Company has notified the Customer are 
deemed as having been agreed to by the Customer if the Customer does not submit a letter of disagreement regarding 
such amendments to the Company before such amendments come into effect. 

APP-MF01AUG2019

Siriphan.K
Typewriter
Page 26 of 33

Siriphan.K
Typewriter



 
 

11.5. ใน ก ร ณี ที่ ข้ อ ต ก ล งแ ห่ ง สั ญ ญ าฉ บั บ นี ้ ข้ อ ใด ข้ อ ห นึ่ ง ขั ด ต่ อ ก ฎ ห ม า ย  ห รื อ ไม่ มี ผ ล ใ ช้ บั งคั บ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  
หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ก .ล.ต. หรือกฎหมายอ่ืนใด คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายยงัคงมีผลสมบรูณ์ใช้บงัคบัได้ตอ่ไป 
If any clause in this agreement contravenes relevant laws, or has no legal effect, or is invalid, parties to this agreement 
agree that clauses that are not in contravention of the regulations, rules, SEC notifications, or other laws shall have full 
legal effect. 

11.6. ในกรณีที่ลกูค้าต้องการสญัญาคูฉ่บบัลกูค้าสามารถแจ้งให้กบับริษัททราบ โดยบริษัทจะด าเนินการจดัสง่ให้ลกูค้าภายในระยะเวลาอนัสมควร 
The Customer can request a copy of this agreement from the Company and it will be sent to the Customer in timely manner. 

11.7. สญัญาฉบบันีใ้ห้อยูภ่ายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 
This agreement is enforceable and interpreted under Thai law. 
คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี ้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอ านาจในประเทศไทย ทัง้นี ้

บริษัทมีสิทธิที่จะด าเนินคดีกบัลกูค้าตอ่ศาลอ่ืนใดที่มีเขตอ านาจเหนือลกูค้าและทรัพย์สินของลกูค้า 
Parties to the agreement agree that in the case of any dispute as set forth in this agreement, a Thai court shall have 

power over related proceedings. The Company is entitled to file a lawsuit against the Customer in any other courts having 
jurisdiction over the Customer and Customer’s Assets. 

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ามี ข้อพิพาทระหว่างตัวแทนนายหน้าซื อ้ขายหน่วยลงทุน ลูกค้ าสามารถร้องเรียนกับ  ก .ล .ต .  
เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพิพาทโดยวิธีอนญุาโตตลุาการได้ ซึง่เป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทนุในตลาดทนุ 

However, if the Customer has a dispute with a selling agent, the Customer can file a complaint to the SEC to enter into 
the dispute resolution by arbitration as a measure to protect the rights of investors in the capital market. 
 ลกูค้าเข้าใจข้อความในสญัญาฉบบันีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

The Customer thoroughly understands this agreement, thus signs this agreement with KASIKORN SECURITIES 
PUBLIC COMPANY LIMITED. 
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โดยการลงนามในสัญญาฉบับนี ้Upon Entering into this Agreement 

1. ข้าพเจ้ารับรองวา่เป็นเจ้าของบญัชีและเป็นผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในบญัชีนี ้
I certify that I am the ultimate beneficial owner of the trading account and the mutual fund invested through the trading 
account  

2. ข้าพ เจ้า รับ รอง และยืนยันว่า ข้อมูลที่ ระบุ ใน เอกสารการเปิ ดบัญ ชี ค รบ ถ้วน  ถูก ต้อง เป็ นความจริง และเป็ น ปัจจุบัน  
ซึง่ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ข้อมลูดงักลา่วมีความส าคญัตอ่การให้บริการ หรือการให้ค าแนะน าที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากบริษัทฯ 
I certify and confirm that the information provided to the Company is complete, accurate, true and up to date.  
I acknowledges that such information is important to the services provided by Company. 

3. ข้าพเจ้ารับทราบ มีความเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนซือ้ขายหน่วยลงทุน ข้อก าหนดและเงื่อนไข กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศและข้อบงัคบัของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวข้อง และระเบียบและ
ประกาศตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 
I  acknowledges, well understood, and agree to comply with the terms and conditions specified in the Mutual Fund Selling 
Agent Appointment Agreement, the laws, related rules, and regulations of the SEC, SET, relevant regulatory agencies and 
policies of the Company, including the amendment of such terms, conditions, laws, rules, regulations, and policies in the 
future.  

4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯท าการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้ากับ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอ่ืนที่มี
อ านาจตามกฎหมาย 
I agree and allow the Company to review and disclose the information of my trading account to the SEC, SET and other 
relevant regulatory agencies. . 

5. ข้าพเจ้าได้อา่น และท าความเข้าใจในสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนซือ้ขายหน่วยลงทนุแล้ว 
I have read and well understood of the terms and conditions specified in Mutual Fund Selling Agent Appointment 
Agreement.   

 

ลูกค้า Customer 

 

ลงช่ือ Signed................................................................... 

(......................................................................) 

วนัที่ Date ………. /…….…. /….……. 

เจ้าหน้าที่ผู้ เปิดบัญชี Account Opening Officer 

 

ลงช่ือ Signed................................................................... 

(......................................................................) 

วนัที่ Date ………. /…….…. /….……. 

ผู้มีอ านาจลงนาม Authorized Signatory 

 

ลงช่ือ Signed…………………………......................................................... 

บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทยจ ากดั (มหาชน)  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

วนัที่ Date………. /…….…. /……….. 

APP-MF01AUG2019

Siriphan.K
Typewriter
Page 28 of 33



 

1 

 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 
 Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 

 

 
 

 
 

หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษทัแม่  บริษทัในเครือ รวมถึงกลุ่มธรุกิจการเงินของ
บุคคลข้างต้น (ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกว่า “ผู้รบั”) เพ่ือประโยชน์ของผู้รบั และบุคคลท่ี
สามตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของหนังสือฉบบัน้ี  โดยให้ถือว่าบุคคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผู้รบัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

This form is provided to      and it’s parent company and affiliated companies 
including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the 
“Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall 
be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  
 

 
ข้อมลู/ค ายืนยนั/และข้อตกลงของลกูค้า Customer’s  Information / representation / and agreement 

  วนัท่ี                                     
  Date                                                                                                                                                          

ช่ือองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี และผู้ใช้บริการทางการเงิน   (“ลูกคา้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”) 
 

 
 
      

     หมายเลข GIIN ของลกูคา้ / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

      กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลท่ีได้รบัการสนับสนุน(Sponsored Entity)  
     โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิตบิคุคลทีส่นบัสนุน(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ชื่อนิตบิุคคลทีส่นบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 
          หมายเลข GIIN ของผูส้นบัสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  

 ประเทศท่ีจดทะเบียน หรือ จดัตัง้ / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 เลขทะเบียนนิติบคุคล / Entity Registration Number   
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีในประเทศอ่ืน  (โปรดระบุทุกประเทศ ถา้ม)ี  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

 

ส่วนท่ี  1 
Part 1 

สถานะของผูข้อเปิดบญัชี Status of Applicant 

โปรดเลือกท าเครื่องหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

นิติบุคคลอเมริกนั / US Person status 
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และสิน้สุดค าถาม   
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9.  If you check ‘No’, please complete the next section.) 

 
ลกูค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) ใช่หรือไม่                                           ใช่/Yes        ไม่ใช่/No        
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

สถาบนัการเงิน / นิติบุคคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE) 

หากท่านตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E  และสิ้นสดุค าถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

 
       ลูกค้าเป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA  ใช่หรือไม่                                                                               ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       

         Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?                                                                                                  
2 

ส าหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA ท่ีมี GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

…………/………………/………….. 

ส าหรบัลูกค้าประเภทนิติบคุคล 
For Entity Customer 
(ฉบบัจดัท าโดย ทีมงาน FATCA ของอตุสาหกรรม บลจ.) 
(Prepared by FATCA working team of Thai Asset 
Management Industry) 

18DEC2014 
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ลกูค้าเป็นนิติบุคคลท่ีมีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม  (เช่น รายได้จากการลงทุน                                               ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 
ในหลกัทรพัย ์และเงินฝาก เป็นต้น  โปรดดนิูยามในส่วนของ “ค าศพัท์ท่ีส าคญั”) ตัง้แต่ร้อยละ 50 
ขึน้ไปของรายได้รวม  หรือมีทรพัยสิ์นท่ีก่อให้เกิดรายได้ดงักล่าวไดต้ัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสดุ 
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who  either, has earned passive income (income from holding financial    
Securities and deposits, and etc.  Please see the definition in “Glossary of key terms”)  equal to or more than  50% of total gross income, or 
held  asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ? 
ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากท่านเป็นนิตบิุคคลตามขอ้ 3.1–3.2  
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.  
3.1    องคก์ร/หน่วยงานของรฐับาลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เช่น หน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้                               

An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  
3.2    นิตบิุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ภายใต ้FATCA  เช่น  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยและบรษิทัในเครอื นิตบิุคคลทีไ่มแ่สวงหาก าไร สมาคม 

มลูนิธ ินิตบิุคคลใหมท่ีเ่ริม่จดัตัง้ไมเ่กนิ 24 เดอืน  เป็นตน้                                                                    
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates,  a non-profit 
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)  

1. ลกูคา้ยนืยนัว่า ขอ้มลูทีล่กูคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นี้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์ 
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 

2. ลูกค้ารบัทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ ผูร้บั มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน 
ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, 
incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship 
with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate. 

3. ลกูคา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บัไดท้ราบและน าส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของลกูคา้ทีร่ะบุใน
แบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ผูร้บัมกีารร้องขอเอกสาร /ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เติม ลูกค้าตกลงทีจ่ะด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รบัการรอ้งขอ
ภายในเวลาทีผู่ร้บัก าหนด 
The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver  within 30 days after any change in circumstances that causes 
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ 
consent. 

4. ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ด าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งต้น หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกบั
สถานะของลูกค้า ผู้รบัมสีิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสมัพันธ์ทางการเงนิ /ทางธุรกิจกบัลูกค้า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รบั 
เหน็สมควร 
The Customer acknowledge and agrees that  failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to 
the customer’s status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of 
such relationship as the Receiver may deem appropriate. 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บั ในการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของลูกคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา 

(Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักล่าวรวมถึง ชื่อลูกคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑ์เรื่อง FATCA (คอื 
เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ให้ความร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูค่าคงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงนิ 
ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บัหรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วกบั
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., 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 the 
Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business 
relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองลกูคา้ทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผ่านผูร้บั และ/หรอื เงนิไดท้ีล่กูคา้ไดร้บัจากหรอืผ่านผูร้บั ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรใน
ประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษอีากรดงักล่าว 

3   
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withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through  the Receiver in the 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 the Receiver and such tax 
authorities, 

3. หากลูกคา้ไม่ใหข้อ้มูลที่จ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีีต่้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มูลที่จ าเป็นต้องรายงานใหแ้ก่ผู้รบั  หรอืไม่
สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได้  หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจ
แต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the 
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the 
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire 
banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate. 

ส่วนท่ี 4 
Part 4 

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

เพื่อความสะดวกของลูกคา้ และเป็นการลดภาระความซ ้าซ้อนของลูกค้าในการน าส่งเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอมให้กบับรษิัทและสถาบนัการเงนิต่างๆ ที่เป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์ที่ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณีที่ลูกคา้เปิดบญัชกีบับรษิัท/สถาบนัการเงนิใดๆ ผ่านผู้รบั  โดย
หนังสอืฉบบันี้ ลูกคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบิุคคล)ดงัต่อไปนี้ทัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีลู่กคา้ท าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่าน หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผ่านผูร้บั  2. ผูส้นับสนุนการขายฯ รายอื่น 
และผู้เกีย่วขอ้งกบับรษิัทจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งต้น,  และ 3. สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผู้รบั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 
หรอืบรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู ค ายืนยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกีย่วกบัการแสดงตน
และการเปิดเผยขอ้มูล หรอืหกั ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบบันี้และเอกสาร /ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) 
เสมอืนหนี่งว่า ลูกคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย   และใหบุ้คคลดงักล่าวข้างตน้และหน่วยงาน
ราชการทัง้ในและต่างประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าส่ง / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหว่างกนัได้ ไมว่่าจะอยู่ในรปูส าเนาหรอืเอกสาร
ฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัลกูคา้ทุกประการ  
In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s  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; the 
customer hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e.,  1. any asset management company/fund/ 
any financial institution  with whom the customer 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 “Document and Information”) in accordance with any 
applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) 
by the customer’s self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among 
themselves.  

 
ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และ
การยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธรุกิจกบัข้าพเจ้า เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั  
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the 
disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship. 
 
 
                                                                                                                                                                        ผูข้อเปิดบญัช ี             
(                                                                                                                                                                     ) Applicant’s Signature 

ส่วนน้ีส าหรบัเจ้าหน้าทีของ ผูร้บั เท่านัน้ / This part is  for officer of the Receiver’s use only 
 
เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี / Attachment (if any)      
              
            W-9                 

            W-8BEN-E   

 

 
       ผูม้อี านาจลงนาม 
     Authorized Person 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…. 
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ค าศพัทท่ี์ส าคญั (Glossary of key terms) 

เอกสารฉบบันี้เป็นสรุปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเท่านัน้และเป็นขอ้มลูในลกัษณะทัว่ไป ทัง้นี้ ไม่ถอืเป็นการใหค้ าปรกึษาทางภาษีหรอืกฎหมาย ผูร้บัเอกสาร FATCA Form (ตามนิยามทีป่รากฏ
ใน FATCA Form)  ไม่รบัประกนัความถกูตอ้ง ครบถ้วน และไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดใดๆ หรอืไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิจากการยดึถอืตามขอ้มลูนี้ หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบั
สถานะของนิตบุิคคลของท่านหรอืแบบฟอรม์ของสรรพากรสหรฐั (U.S. IRS) โปรดขอความเหน็หรอืค าปรกึษาจากผูท้ีส่ามารถใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบักฎหมายภาษขีองสหรฐัอเมรกิา 

นิติบุคคล (Entity) - หมายถงึ บุคคลตามกฎหมายหรอืการจดัตัง้ตามกฎหมาย ซึง่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา 

บุคคลอเมริกนั (U.S. Person) - เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ภาษ ีนิตบุิคคลจะถอืวา่เป็นบุคคลอเมรกินั ในกรณีทีเ่ป็น 
• หา้งหุน้ส่วนหรอืนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสหรฐัอเมรกิา หรอืจดัตัง้ภายใตก้ฎหมายของสหรฐัอเมรกิาหรอืรฐัใดของสหรฐัอเมรกิา 
• ทรสัตจ์ะถอืเป็นบุคคลสหรฐัถา้ - (i) ศาลในสหรฐัอเมรกิามอี านาจภายใตก้ฎหมายในการบงัคบัตามค าสัง่ศาล หรอืตดัสนิในประเดน็ต่างๆทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการของทรสัต์ และ 

(ii) บุคคลสญัชาตอิเมรกินัหนึ่งหรอืหลายคนทีม่อี านาจในการควบคุมการตดัสนิใจเรื่องส าคญัต่างๆในทรสัต์ 
• ทรพัยข์องผูต้ายซึง่เป็นบุคคลอเมรกินัหรอืผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
FATCA 
FATCA เป็นค าย่อของ Foreign Account Tax Compliance Act ซึง่เป็นกฎหมายทางภาษีของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีมุ่่งหาบุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนินอกประเทศสหรฐัอเมรกิา   เป็นที่
คาดวา่รฐับาลไทยจะได้ลงนามในขอ้ตกลงกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาอนัเกีย่วเนื่องกบักฎหมาย FATCA เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบั 
• บุคคลอเมรกินัทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศไทย และ 
• ชาวไทยทีม่ทีรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

สถาบนัการเงิน (Foreign Financial Institution) - หมายถงึ สถาบนัผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์สถาบนัทีร่บัฝากเงนิ นิตบุิคคลทีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการลงทุน หรอืบรษิทัประกนัทีก่ าหนด ตามที่นิยาม
โดยกฎหมาย FATCA 

รายได้จาการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (Passive Income) - โดยทัว่ไปหมายถงึส่วนของรายไดร้วมก่อนหกัค่าใชจ้่ายทีป่ระกอบดว้ย 
• เงนิปันผล และเงนิจ่ายเงนิทดแทนเงนิปันผล (รายไดท้ีเ่ทยีบเท่าเงนิปันผล) 
• ดอกเบี้ย และรายไดท้ีเ่ทยีบเท่าดอกเบี้ย 
• ค่าเชา่ และค่าลขิสทิธิ ์(Royalties) ทีน่อกเหนือจากค่าเชา่และค่าลขิสทิธทิี่ไดจ้ากการประกอบการคา้หรอืการท าธุรกจิ อย่างน้อยบ้างส่วน โดยลกูจา้งของนิตบุิคคล 
• เงนิรายปี (Annuities) 
• รายไดจ้ากสญัญา Swap 
• รายไดค้่าเชา่อสงัหารมิทรพัย ์หากรายไดด้งักล่าวสามารถไดร้บัโดยตอ้งมกีารด าเนินการเพยีงเลก็น้อยจนถงึไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ  
NFFE   - เป็นค าย่อส าหรบั Non-Financial Foreign Entity ซึง่หมายถงึนิตบุิคคลที่ มไิดเ้ป็นสถาบนัการเงนิตามนิยามของกฎหมาย FATCA  

นิติบุคคลท่ีมีรายได้หลกัมาจากการประกอบกิจการท่ีไม่ใช่การลงทุน (Active Non-Financial Foreign Entity) - หมายถงึ นิตบุิคคลทีไ่ม่เป็นนิตบุิคคลอเมรกินัและไม่เป็นสถาบนัการเงนิ ที่เขา้
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1)  มทีัง้รายไดจ้ากการลงทุน/รายได้ทางอ้อม (passive income) น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วมก่อนหกัค่าใชจ้่าย ในปีปฏทินิก่อนหน้าหรอืในระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่หมาะสม และมสีนิทรพัย์

ทีเ่ป็นสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิหรอืเป็นสนิทรพัยท์ี่ถอืไวเ้พื่อก่อให้เกดิรายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้ม น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของสินทรพัย์ทัง้หมดทีน่ิตบุิคคลดงักล่าวมอียู่ในปีปฏทินิก่อนหน้าหรอื
ระยะเวลาการรายงานอื่นทีเ่หมาะสม 

(2)  หุน้ของนิตบุิคคลดงักล่าวเป็นหุน้ทีม่กีารซือ้ขายเป็นการทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ หรอืนิตบุิคคลดงักล่าวเป็นนิตบุิคคลทีเ่กี่ยวข้องกบันิตบุิคคลทีหุ่น้มกีารซือ้ขายเป็น
การทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ 

(3)  เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในดนิแดนของสหรฐั (U.S. Territory) และผูร้บัประโยชน์ของนิตบุิคคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในดนิแดนของสหรฐั 
(4)  เป็นหน่วยงานรฐับาล (รฐับาลอื่นใดนอกเหนือจากรฐับาลสหรฐั) องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ (ซึ่งมคีวามหมายรวมถงึรฐั จงัหวดั อ าเภอ หรอืเทศบาล) หรอืหน่วยงานสาธารณะที่ท าหน้าที่ของรฐับาลหรอื

องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานของรฐับาลสหรฐั องคก์รระหวา่งประเทศ ธนาคารกลางทีไ่ม่ใชธ่นาคารกลางของสหรฐั หรอืหน่วยทีม่หีน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้แห่งหนึ่งหรอืมากกวา่เป็นเจ้าของ 
(5)  ธุรกจิหลกัของนิตบุิคคลดงักล่าว ประกอบด้วยการถอืหุ้น (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) หรอืให้สนิเชื่อและบรกิารทางการเงนิอื่นๆ แก่บรษิทัลูกหนึ่งหรอืหลายแห่งที่ประกอบธุรกจิเกี่ยวกับการค้าหรอืธุรกจิ

อื่นที่ไม่ใช่ธุรกจิทางการเงนิ ยกเวน้ในกรณีที่นิตบุิคคลดงักล่าวมหีน้าที ่(หรอืท าหน้าที่เสมอืน) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุน อาท ิกองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาด กองทุนร่วมลงทุน กองทุนเพื่อ
การซือ้กจิการ หรอืเครื่องมอืการลงทุนอื่นใดทีม่วีตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอืใหเ้งนิทุนในฐานะผูถ้อืสนิทรพัยท์ุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบรษิทัใดๆ นิตบุิคคลดงักล่าวจะไม่มคีุณสมบตัติามขอ้นี้ 

(6)  เป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ข ัน้โดยที่ยงัไม่ได้เริม่ด าเนินธุรกิจและไม่มีประวตัิการด าเนินธุรกจิมาก่อน  แต่ได้ท าการลงทุนในสนิทรพัย์ด้วยวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจใดๆ ที่ไม่ใช่ธุรกจิสถาบัน
การเงนิ ทัง้นี้ นิตบุิคคลดงักล่าวจะไม่เขา้ขา่ยมคีุณสมบตัติามขอ้นี้ หลงัจากครบ 24 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้กีารจดัตัง้นิตบุิคคลขึน้ 

(7)   เป็นนิติบุคคลที่ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการขายสินทรพัย์เพื่อการช าระบัญช ีหรืออยู่ระหว่างการปรบัโครงสร้างโดยมีความตัง้ใจที่จะด า เนินกิจการเดมิต่อไป หรือเริ่มด าเนินการใหม่ในธุรกจิอื่น 
นอกเหนือจากการเป็นสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ นิตบุิคคลดงักล่าวตอ้งไม่เคยเป็นสถาบนัการเงนิในระยะเวลา 5 ปีก่อนหน้านี้ 

(8)   เป็นนิตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิในการใหส้นิเชือ่หรอืการท าธุรกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง (hedging) แก่หรอืเพื่อนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มใชส่ถาบนัการเงนิ และไม่มีการใหส้นิเชือ่หรอืท าธุรกรรม
เพื่อกระจายความเสีย่งแก่นิตบุิคคลอื่นใดทีไ่ม่ใชน่ิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ กลุ่มของนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกลุ่มตอ้งเป็นนิตบุิคคลทีป่ระกอบธุรกจิอื่นนอกเหนือจากการเป็นสถาบนัการเงนิ 

(9)   เป็นนิตบุิคคลทีไ่ม่ใชส่ถาบนัการเงนิที่ไดร้บัการยกเวน้ ตามทีก่ าหนดในหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงัสหรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 
(10) เป็นนิตบุิคคลทีม่คีุณสมบตัติามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(10.1)  เป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้และประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการศาสนา การกุศล วทิยาศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา หรือ
การศึกษา หรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้และด าเนินการในประเทศที่เป็นถิน่ที่อยู่ของตนโดยมีลกัษณะเป็นหน่วยงานทางวชิาชพี กลุ่มของธุรกิ จ หอการค้า หน่วยแรงงาน หน่วยงานทาง
การเกษตร หรอืเป็นนิตบุิคคลทีด่ าเนินการในการส่งเสรมิสวสัดกิารสงัคมเป็นการเฉพาะ 

(10.2)  เป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ 
(10.3)  เป็นนิตบุิคคลทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้หรอืสมาชกิทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการเป็นเจา้ของหรอืผลประโยขน์ตอบแทนจากรายไดห้รอืทรพัยส์นิของนิติบุคคลนัน้ 
(10.4)  กฎหมายที่บังคบัใช้ในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือข้อก าหนดตามเอกสารการจดัตัง้ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายเงินได้หรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลดงักล่าวให้เป็น

ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ป็นเอกชนหรอืนิตบุิคคลทีไ่ม่ใชเ่พื่อการกุศลนอกเหนือจากทีเ่ป็นการประกอบกจิการการกุศลของนิตบุิคคลดงักล่าว หรอืการจ่ายเงนิทีเ่ป็นค่าจา้งหรอืค่าตอบแทน
ในการท างาน หรอืการจ่ายเงนิเป็นค่าอสงัหารมิทรพัยท์ีน่ิตบุิคคลดงักล่าวไดซ้ือ้ไวต้ามมลูค่ายุตธิรรมของตลาด และ 

(10.5)  กฏหมายทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ของนิตบุิคคลดงักล่าวหรอืขอ้ก าหนดตามเอกสารการจดัตัง้ ต้องมขีอ้ก าหนดวา่ในการเลกิกจิการหรอืการยุบเลกินิตบุิคคลดงักล่าว สนิทรพัยท์ัง้หมด
จะตอ้งถกูโอนใหก้บัหน่วยของรฐับาลหรอืหน่วยทีไ่ม่แสวงหาก าไรอื่น หรอืใหส้นิทรพัยท์ีเ่หลอือยู่ตกเป็นของแผน่ดนิ 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Related Entity) - นิตบุิคคลทีเ่ป็น “นิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้ง” กบันิตบุิคคลอื่นถา้นิตบุิคคลหนึ่งใดมอี านาจควบคุมอกีนิตบุิคคลหนึ่ง หรอืนิตบุิคคลสองแห่งทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
เพื่อวตัถุประสงค์ตามขอ้นี้ การควบคุมรวมถงึความเป็นเจา้ของทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกว่ารอ้ยละ 50 ของอ านาจในการออกเสยีงหรอืมูลค่าของนิตบุิคคลนัน้ และต่อไปนี้ให้ถอืวา่ ประเทศไทยอาจถอืวา่นิติ
บุคคลไม่เป็นนิตบุิคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันิตบุิคคลอื่น ถา้นิตบุิคคลทัง้สองแห่งนัน้ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิของเครอืบรษิทัเดยีวกนัตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1471(e)(2) ของประมวลรษัฎากรของสหรฐั APP-MF01AUG2019
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Glossary of key terms 

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no guarantee of its accuracy and 
completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon this information. If you have any questions regarding your 
organization’s status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor. 

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person. 

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:  
• A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,  
• A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of 

the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or 
• An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States  

FATCA 
FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have  financial assets outside of the 
United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with the government of the United States  related to FATCA with 
respect to the exchange of information regarding: 
• U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and 
• Thai taxpayers who have financial assets in the United States. 

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA. 

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of: 
• Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend); 
• Interest and income equivalent to interest 
• Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the NFFE; 
• Annuities; 
• Income from swap-contracts; 
• Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity. 
NFFE   - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA  

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria: 
(1)  Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets 

held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income; 
(2)  The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market; 
(3)  The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory; 
(4)  The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public body performing a function of 

such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by 
one or more of the foregoing; 

(5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that 
engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as 
an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then 
hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; 

(6)  The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial 
Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE; 

(7)  The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence 
operations in a business other than that of a Financial Institution; 

(8)  The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging 
services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; 

(9) The NFFE is an “excepted NFFE” as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or 
(10) The NFFE meets all of the following requirements: 

(10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established 
and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural 
organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare; 

(10.2)  It is exempt from income tax in its country of residence; 
(10.3)  It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 
(10.4)  The applicable laws of the NFFE’s country of residence or the NFFE’s formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be distributed to, or 

applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE’s charitable activities, or as payment of reasonable 
compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFFE has purchased; and 

(10.5)  The applicable laws of the NFFE’s country of residence or the NFFE’s formation documents require that, upon the NFFE’s liquidation or dissolution, all of its assets be 
distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFE’s country of residence or any political subdivision thereof. 

Related Entity - An entity is a “Related Entity” of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For this purpose control includes 
direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another 
entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.  
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