
 
 

เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน FundConnext โดยขอใหท้่านโปรดด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ลงลายมือช่ือในชุดเอกสารการเปิดบญัชีกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ย 

 แบบฟอรม์ชุดการกรอกขอ้มลูส าหรบับุคคลธรรมดา 1 ฉบบั โปรดลงลายมือช่ือในหนา้ 2, หน้า 3 และหน้า 5 

 สญัญาแต่งตั้งตวัแทนซ้ือขายหน่วยลงทุน 1 ฉบบั โปรดลงลายมอืช่ือในหนา้ 10 

 แบบแจง้สถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไมเ่ป็นบุคคลอเมริกนั 1 ฉบบั โปรดลงลายมือช่ือในหนา้ 3 

 

2. จดัเตรยีมเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุน (พรอ้มทั้งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และระบุวา่ “ใชส้  าหรบัเปิด

บญัชีกองทุนเท่านั้น”) 

 ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 

 ส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคารส าหรบัรบัเงินค่าขายคืน จ านวน 1 ฉบบั                                              

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

***ขอ้แนะน าในการกรอกขอ้มูล   

 กรอกขอ้มลูวนัท่ีทั้งหมดเป็นแบบคริสตศ์กัราช (ค.ศ.) 

 ลกูคา้ท่ีประสงคส์มคัรบริการซ้ือขายผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ต กรุณาระบุขอ้มลูอีเมล์ 

 ขอ้มลูบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ (อายุเกิน 20 ปี หรือ สมรส) ไมต่อ้งกรอกขอ้มลูในเอกสาร 

 อาชีพ และ ประเภทธุรกิจ กรณีเลือกอ่ืนๆ โปรดระบุขอ้มลูในช่องวา่ง 

 กรณีประสงคใ์ชบ้ริการซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ATS โปรดระบุขอ้มลูในหน้า 3 ตารางบญัชีธนาคารส าหรบัหกัเงิน

เพ่ือการซ้ือหน่วยลงทุน และ ขอเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุนเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

o ฟอรม์สมคัรใชบ้ริการ ATS จ านวน 3 หน้า 

o ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 

o ส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคารส าหรบัซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ATS จ านวน 1 ฉบบั  

(ลกูคา้บญัชีหลกัทรพัยท่ี์สมคัรใชบ้ริการ ATS สามารถใชบ้ญัชีเดียวกบัหลกัทรพัย ์โดยไมต่อ้งสมคัรบริการใหม)่ 

 

3. น าส่งเอกสารทางไปรษณียต์ามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑธุ์รกิจหลกัทรพัย ์

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

เลขท่ี 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

 

หากทา่นมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อ KSecurities Contact Center 02 6960011 หรือ ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

https://www2.kasikornsecurities.com/ksec/page-content.aspx?mmid=8&smid=2060 

https://www2.kasikornsecurities.com/ksec/page-content.aspx?mmid=8&smid=2060
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  1  

1.  (SET) 

2.  (Suitability Test) 

   (SEC) 

3.  /  (AIMC) 

4.  W-9  Internal Revenue Service(IRS) 

5.  W-8BEN  Internal Revenue Service(IRS) 
  

  



- - 

*  /   Residence Registration Address / Address in home country 

FundConnext 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

* * 
* 

* 

 ( )  Spouse Information (if any)  

 (  20   )  
Number of children  who is under 20 and not married 

 Gender 

 -  ( ) 

 -  Name - Surname 

 -  Name - Surname 

Name - Surname (English) 

 ( . .) Date of Birth ( A.D.) 

 Mobile 

 Nationality 

 ID type  

 ID Type   1 
First Child 

 2  
Second Child 

 Address No. 

 Soi 

 District/Amphur  Postal Code 

 Telephone 

 Moo No. 

 Road 

/  Building/Mooban 

 Sub-district/Tambon 

 Province 

 Country 

 Floor 

 Marital Status 

 ID Card 

 Single  Married  Divorced  Widowed 

 E-mail 

 Male  Mr.  Title 

 Title 

 Title 

 Mr. 

 Female  Mrs. 

 Mrs. 

 Miss 

 ( . .) Date of Birth ( A.D.) 

 Miss 

 Other 

 Other 

 Date 

 Telephone 

 ID Type  

 No. - - - - 
 ID Card 

 Passport 
 Issuing Country 

 Not Expired 
 Alien Registration Card 

 No. 

- - 

- - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 /   Government ID / State Enterprise ID  Driver License 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 
 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

 No. 
 ID Card 

 Passport 
 Issuing Country 

 Not Expired 
 Alien Registration Card 

 Alien Registration Card 

 No. 

 /   Government ID / State Enterprise ID  Driver License 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 
 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

 No. 

 Passport  Issuing Country 
 No. 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

1.  Personal Information - For Mutual Fund Account 

2.  Address 

 /   Mr.  /   Miss 

 -  Name - Surname 

 ID Type   ID Card 

 Title  ( . .) Date of Birth ( A.D.) 

 Alien Registration Card 
 No. 

 Passport  Issuing Country 
 No. 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 
 /   Mr.  /   Miss 

* Required 

*   Workplace Address 

 Address No. 

 Company name 

 Soi 

 District/Amphur  Postal Code 

 Telephone 

 Moo No. 

 Road 

/  Building/Mooban 

 Sub-district/Tambon 

 Province 

 Country 

 Floor 

  
Same as Residence Registration Address 

 ( )  
Other (Please specify) 

 1 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 



* Required 

 Occupation  Business Type 
  Agriculturist  /   Antique Trading 

  Recruitment Agency 

  Family Business   
Domestic or International Money Transfer 

  Corporate Employee 

  State Enterprise Employee 

 /   Casino / Gambling 

 ( )  Other (Please specify) 

 ( )  Other (Please specify) 

 /   Housewife 

  Foreign Currency Exchange 

  Self-Employed 

 /  /    
University / School / Education Center 

 /   Business Owner 

 /   Buddhist Monk / Priest 

 /   Financial Service / Banking 

  Politician 
  Retirement  /   Insurance / Assurance 

  Government Employee 
  Entertainment Business 

 /   Student 
  Property / Real Estate 

 /   Doctor / Nurse 

 /   Jewelry / Gold Trading 

  Investor 

 /   Hotel / Restaurant 

 /   Teacher  /   Travel Industry / Travel Agency 

 /  /  /  /  /  
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque 

  Armament 

 Applicant Signature 
(                                                            ) 

  
Do you consent to the deduction of withholding tax against  
dividend payment? 

 Consent  Do not consent 

 ( )  Monthly Income (Baht)  Source of Income  

< 15,000 
 Salary 

 Savings 

 Own Business 

15,001 - 30,000  Inheritance 

 Retirement Fund 

 ( ) Other (Please specify)  

100,001 - 500,000 

30,001 - 50,000 
500,001 - 1,000,000 

50,001 - 100,000 

> 1,000,000  Investment 

* * 

* * 

 Source of Income's Country 

  Thailand 

(  1   You can select more than 1 item) 

 ( ) Other (Please specify)  

* * 

 Referral 

*   Contact Address 

 Address No. 

 Soi 

 District/Amphur  Postal Code 

 Telephone 

 Moo No. 

 Road 

/  Building/Mooban 

 Sub-district/Tambon 

 Province 

 Country 

 Floor 

  
Same as Residence Registration Address 

 ( )  
Other (Please specify) 

  
Same as Workplace Address 

Do you have any money laundering infringement record? 
  

Are you a politician or connected to any Political person? 

 Yes  No 
 Yes  No 

* 
* 

Have you ever been denied to process transaction from other 
Þnancial institutions? 

 Yes  No 

* 

 Accepted By 

 2 

2.   Address 

3.   Background 



4.  Account Information - For Mutual Fund  For your own account 

 Mailing Address* 

 Address No. 

 Soi 

 District/Amphur  Postal Code 

 Telephone 

 Moo No. 

 Road 

/  Building/Mooban 

 Sub-district/Tambon 

 Province 

 Country 

 Floor 

  
Same as Residence Registration Address 

  
Same as Contact Address 

  
Same as Workplace Address 

 
E-mail 

 ( )  
Other (Please specify) 

 Investment Objective* 

 Short-term Investment 

 For Tax BeneÞts 

   Same as Bank Account for Subscription 

 Retirement Investment 

 Long-term Investment 

 ( ) 
Other (Please specify) 

 For Savings 

* 
Bank Account for Subscription

   

* 
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

 
No. 

1 

2 

3 

4 

 
Main Bank Account 

 
Bank 

 
Branch 

 
Account No. 

 
Account Name 

5 

 
No. 

1 

2 

3 

4 

 
Main Bank Account 

 
Bank 

 
Branch 

 
Account No. 

 
Account Name 

5 

 ( )  Other (Please specify) 

FundConnext 

* Required 

 Customer Account No.*  Account Type*

 Investment Consultant 

 Investment Consultant's License No. 

  Segregate 
  Omnibus 

(  1   You can select more than 1 item) 

 Date 

 Applicant Signature 
(                                                            ) 

 3 

- - 



FundConnext 

   FundConnext  
 (“ ”)   (“ ”)  

1.   
  (   

)   
2.     /  

      
  8   

   
 

3.         
  /  /  

 /  /  
 

4.     
    

    
    /  

   
 

5.     
      

 
6.   FundConnext  

 FundConnext  
 FundConnext    

  
7.      LTF  RMF   /  

 /    
 

8.    /  /     
   (SMS)  (email)    applications   

(  LINE, WhatsApp, Messenger  Facebook)      (email address)  
   applications  download   

       
     

   (email address)   
   

9.   ( )   
 (  FATCA )   

    /    (  FATCA  
Form  FATCA Form) (  “ ”)      

   
  /    /  

 
10.     

  
    

 
11.     

 FundConnext  

     (1)    
     (2)     
            
     (3)  /  /  (  
         )      
          . . .   
 ( )  
 ( )  
 ( )    
        
 ( )    
         
        
     (4)  RMF  LTF   LTF  RMF   
            RMF  LTF      
          

     (1)  
     (2)  
     (3)  

 

 4 



FundConnext  Date 

1.  
 1-10   

2.       

.  55   . 35 – 44  

.   75  .  50  75  

.  25  50  .  25  

3.  
.  .       
.  .   

4.   (  1 ) 
.  .        
.   

6.    

7.   

.   

.   

.   
.   

10.   100,000   85,000   

 11-12 
 

.   

.   

.   
.    

.  1  2.5%   

.  2  7%  1% 

.  3  15%   5% 
.  4  25%  15% 

.     

8.    
.  .    
.  .   

5.  
.  1  . 1  3      . 3  5  

 

30% 
20% 
10% 
  0% 

  2.5% 

-10% 
-20% 

 

.  5  

9. /   
. 5%  .  5%-10% 

11.    
        

.  .  

 
12.    

.  .  

.  10%-20% .  20%  

. 45 – 55  .  35   

 

 5 

 
(                                                            ) 

  7% 

  15% 

  -5%   -1% 

2 1 4 3 

  25% 

  -15% 

- - 



FundConnext  Date 

 1   

 2  

 3  (Basic Asset Allocation) 

 . = 1      . = 2        . = 3        . = 4  
 4  

  1 – 10 
 11  12  

 

 6 

 

 15 1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

15-21 

22-29 

30-36 

37  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

>60% 

<20% 

<10% 

<10% 

<5% 

<70% 

<60% 

<40% 

<30% 

<20% 

<20% 

<10% 

<30% 

<40% 

<60% 

<10% 

<5% 

<10% 

<20% 

<30% 

 
 

  
 1  

 

 

 * 

*    

(                                                                   ) 

(                                                                   ) 

- - 



 

 

 

สัญญาแต่งตั 	งตัวแทนซื 	อขายหน่วยลงทุน 

สญัญานี �ทําขึ �นที� บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) เมื�อวนัที� .......................................................... 
ระหว่างบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) (ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ�งกบั (นาย / นาง / นางสาว / 
บริษัท ) .................................................................................... (ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า “ลกูค้า”) อีกฝ่ายหนึ�ง โดยลกูค้ามี
ความประสงค์แต่งตั �งบริษัทเป็นตัวแทนในการซื �อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม(“หน่วยลงทุน”) ซึ�งอยู่ภายใต้การจดัการ
ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน (“บริษัทจดัการ”) ให้แก่ลกูค้า ทั �งสองฝ่ายจึงตกลงทําสญัญากนัมีข้อความต่อไปนี � 

ข้อ 1. คําจัดความ 

ในสัญญานี �และเอกสารอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับคําต่อไปนี � หากมิได้แสดงความหมายให้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื�น ให้มี
ความหมายตามที�ได้กําหนดไว้ต่อไปนี � 

“หน่วยลงทนุ” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�ออกโดยบริษัทจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว และให้หมายรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี �  ตราสารทางการเงินอื�น 
หรือ สินค้าอื�นใดตามที�กองทนุรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กําหนดขึ �นภายหน้าด้วย 

“กองทนุรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนําเงินของผู้ซื �อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื�อ
วตัถปุระสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กบักองทนุ 

“การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ” หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวม (กองทนุต้นทาง) เพื�อนําเงนิค่าขายไปซื �อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ�ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้น
ทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จดัการเดียวกนัหรือต่างบริษัทจดัการก็ได้ 

“ธุรกรรมเกี�ยวเนื�องกบัสญัญา” หมายถงึ การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดําเนินการอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการซื �อ ขาย
คืน สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ รวมทั �งธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. 
บริษัทจดัการด้วย 

“บริษัทจดัการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวมที�ทําสัญญาหรือมีข้อตกลงกบับริษัทให้เป็น
ตัวแทน นายหน้า ผู้ สนับสนุนการขาย รับซื �อคืน สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตามเงื�อนไขที�กําหนด 

“ระบบอนิเทอร์เน็ต” หมายถึง การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื�องมืออิเล็กทรอนิกส์ที�
มีการเชื�อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลกูค้า ตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการ ผู้ ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื�อสารถึงกันได้เพื�อทําการซื �อ ขาย 
สับเปลี�ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทําธุรกรรมเกี�ยวเนื�องกบั
สัญญา การสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร การคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมอื�นใด
ภายใต้สญัญานี � 



 

 

 

“ผู้ ให้บริการ” หมายถึง นิติบคุคลที�มีข้อตกลงกับบริษัทเกี�ยวกับการรับ-ส่งคําสั�งซื �อขาย การทําธุรกรรม
ต่างๆ ของลูกค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ ให้บริการเพื�อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ภายใต้สญัญานี � 

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 

“ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแหล่งกลางในการซื �อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศด้วย 

ข้อ 2. ข้อกําหนดและเงื"อนไขทั"วไป 

2.1. ในกรณีที�ลูกค้ามอบหมายให้บริษัทซื �อหน่วยลงทุน ลูกค้าตกลงยินยอมชําระค่าซื �อหน่วยลงทุนที�สั�งให้บริษัทซื �อ  
รวมทั �งค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องตามเงื�อนไขที�บริษัทกําหนดในวนัที�สั�งซื �อหน่วย
ลงทนุ หรือในวนัอื�นใดและด้วยวิธีใดที�หนงัสือชี �ชวน หรือบริษัทกําหนด โดยให้คํานวณยอดเงินตามรายการซื �อตาม
แบบที�บริษัทได้กําหนดไว้  ทั �งนี � สําหรับกรณีที�ลกูค้ามีความประสงค์จะชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุโดยหกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารของลกูค้าโดยอตัโนมตัิ (Automated Transfer System (บญัชี ATS))นั �น จะมีผลเมื�อบริษัทได้รับแจ้งยืนยนั
การดําเนินการหกับญัชีจากธนาคารเจ้าของบญัชีเป็นที�เรียบร้อยแล้ว และสําหรับกรณีลกูค้าชําระราคาค่าซื �อหน่วย
ลงทนุด้วยเช็คให้ถือว่าลูกค้าชําระราคาค่าซื �อหน่วยลงทนุในวนัที�ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คจากลกูค้าได้แล้ว 

2.2. ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที�ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสญัญานี � ลูกค้า
ตกลงให้บริษัทดําเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดงักล่าวเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้า 

ในกรณีที�ลูกค้ามีความประสงค์ที�จะเปลี�ยนแปลงบญัชีเงินฝากธนาคาร  ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาที�บริษัทกําหนด  

2.3. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การซื �อ ขายคืน หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี �อาจไม่สามารถ
ดําเนินการตามวตัถุประสงค์ของสญัญาฉบบันี �ได้ ในกรณีที�ลูกค้าหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเกินกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที�กําหนด
ไว้ในหลกัเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ล.ต.ที�ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั �งคราวไป 

ข้อ 3. การมอบอํานาจของลูกค้า  

3.1. ลูกค้าตกลงแต่งตั �งและมอบอํานาจให้บริษัทเป็นตวัแทนและผู้ รับมอบอํานาจของลูกค้าในการซื �อขายหน่วยลงทนุ 
โดยให้เป็นตวัแทนแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (“Omnibus Account”) หรือเป็นตวัแทนแบบเปิดเผยชื�อผู้ ถือ
หน่วยลงทุนได้ ทั �งนี � ให้บริษัทมีอํานาจดําเนินการต่างๆ แทนลูกค้าตามความประสงค์หรือความยินยอมของลูกค้า
ดงัต่อไปนี � 

3.1.1. เปิดบญัชี ซื �อ ขายคืน โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

3.1.2. กระทําการแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมลูส่วนตวัต่าง ๆ ของลกูค้า 



 

 

 

3.1.3. ลงนามในเอกสารใบคําสั�งซื �อ ขายคืน โอน และ/หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื�นใดที�
เกี�ยวข้อง รวมถึงดําเนินการส่งคําสั�งซื �อ ขายคืน โอน และ/หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการ โดยผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนด 

3.1.4. ชําระเงินค่าซื �อหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการ 

3.1.5. ดําเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ที�ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน เพื�อเข้า
บญัชีเงนิฝากธนาคารที�ลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัท หรือตามที�ลูกค้าได้แจ้งเปลี�ยนแปลง 

3.1.6. รับทราบข้อมลูที�เกี�ยวกบัการซื �อ ขายคืน โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ข้อมลูเกี�ยวกบัการถือ
ครองหน่วยลงทนุของลกูค้า และจดัส่งข้อมลูดงักล่าวให้กบัลูกค้าทราบต่อไป 

3.1.7. ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับลูกค้า หรือทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวเนื�อง รวมถึง
ดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็น เพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์แห่งสญัญาฉบบันี � หรือเพื�อให้การดําเนินการ ดงักล่าว
ข้างต้นสําเร็จสมบรูณ์ 

3.1.8. มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงให้พนกังานที�เกี�ยวข้องของบริษัทสามารถดําเนินการต่างๆ ตามที�กล่าวใน
ข้อ 3.1 ได้ทกุประการ 

3.1.9. บรรดาการกระทําใด ๆ ของบริษัทและ/หรือพนกังานที�ได้รับมอบอํานาจช่วง ซึ�งกระทําการภายใต้ขอบเขต
แห่งการมอบอํานาจตามสญัญาฉบบันี � ลูกค้าตกลงผกูพนัและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทําของลกูค้าเอง
ทั �งสิ �น 

3.2. ลูกค้าและบริษัทตกลงให้สญัญาฉบบันี �เป็นหนงัสือมอบอํานาจของลกูค้าให้บริษัทดําเนินการต่างๆ ตามที�กล่าวใน
ข้อ 3.1 ได้ โดยไม่ต้องทําหนงัสือมอบอํานาจอีกฉบบัหนึ�ง 

ข้อ 4 รายชื"อกองทุนรวม 

การซื �อ ขายคืน โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี�ยน หน่วยลงทุนตามสญัญาฉบบันี � บริษัทจะประกาศรายชื�อกองทุน
รวมภายใต้ การดําเนินการตามสัญญาฉบบันี �ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยวิธีการอื�นใดตามที�บริษัท
กําหนด บริษัทสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มจํานวนกองทุนรวมที�ใช้ในการดําเนินการตามสัญญาฉบับนี �ตามที�
เห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป หรือภายใต้บทบญัญตัิของกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

ข้อ 5 การซื 	อ ขายคืน โอน รับโอน หรือสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน 

5.1. ก่อนที�ลูกค้าจะส่งคําสั�งซื �อ ขายคืน โอน หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจ คู่มือผู้ลงทุน 
หนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนงัสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการ
ซื �อ ขายคืน โอน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างดีแล้ว 

5.2. ลูกค้าตกลงผกูพนัตามคําสั�งซื �อ ขายคืน โอน รับโอน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทกุประการ ไม่ว่าจะเป็น
คําสั�งโดยลายลักษณ์อกัษรหรือด้วยวาจา โดยทางโทรศพัท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธีอื�นใดซึ�งเป็นวิธีในการซื �อขายหน่วยลงทนุซึ�งถือปฏิบตัิอยู่ทั�วไป 



 

 

 

5.3. หลักเกณฑ์และเงื�อนไขในการซื �อ ขายคืน โอน รับโอน หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที�กําหนดไว้ใน
หนังสือชี �ชวนของกองทุนรวมนั �นๆ หากไม่สามารถดําเนินการตามเงื�อนไขหรือหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในหนังสือ 
ชี �ชวนของกองทนุรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดงักล่าวได้ทนัที 

5.4. การยกเลิกคําสั�งซื �อ ขายคืน โอน รับโอน หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�
กําหนดไว้ในหนงัสือชี �ชวนของกองทนุรวมนั �นๆ 

5.5. ลกูค้าตกลงชําระค่าซื �อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมลูค่าเพิ�ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องตามเงื�อนไข
ที�บริษัทกําหนด  

5.6. ลูกค้ามีหน้าที�ตรวจสอบธุรกรรมการซื �อ ขายคืน โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุใดๆ หากลูกค้าเห็นว่า
รายการดงักล่าวไม่ถูกต้องลูกค้าต้องทกัท้วงภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทํารายการดงักล่าว ถ้าลูกค้าไม่คดัค้าน
ภายในระยะเวลาที�กําหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดงักล่าวเป็นรายการที�ถกูต้องทกุประการ 

5.7. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที�จะไม่รับหรือไม่ดําเนินการตามคําสั�งซื �อ ขายคืน โอน รับโอน หรือ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของลกูค้า หากบริษัทเห็นว่า 

(1) การดําเนินการตามคําสั�งนั �นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง หรือ  

(2) หากลกูค้าผิดสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ที�มีกบับริษัทหรือมีหนี �ค้างชําระค่าซื �อหลกัทรัพย์กบับริษัท หรือ 

(3) มีกรณีจําเป็นอื�นใดเพื�อป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นกบับริษัท หรือ 

(4) มีเหตอุนัสมควรประการอื�น  

ทั �งนี � ลกูค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท 

5.8. ในกรณีที�ลูกค้าผิดนดัไม่ชําระหนี �ใดๆ ที�มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบงัคบัขายหน่วยลงทุนหรือ
ทรัพย์สินอื�นใดที�อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื�อนําเงินค่าขายมาชําระหนี � หรือหกัเงินคงเหลือในบญัชีซื �อขาย
หน่วยลงทนุเพื�อชําระหนี �ก็ได้ 

ข้อ 6 การซื 	อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที�ลกูค้าประสงค์จะใช้บริการซื �อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลกูค้าตก
ลงดงัต่อไปนี � 

6.1. ลูกค้าขอรับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการการซื �อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และประเพณีปฏิบตัิในการซื �อขายหน่วยลงทุน ตามที�ตลาด
หลกัทรัพย์ และ สํานกังานก.ล.ต. และหน่วยงานกํากบัดแูลอื�นใดของรัฐกําหนดเป็นอย่างดี 

6.2. ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น จากการซื �อ ขายคืนหน่วยลงทนุ รวมถงึการซื �อ ขาย
คืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี ทั �งนี �ไม่ว่าจะเป็นความเสี�ยงที�เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า 
หรือของบริษัท หรือของตลาดหลกัทรัพย์ หรือของบริษัทจัดการ หรือของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอื�นใด การสูญหาย
ของข้อมูลระหว่างการสื�อสาร หรือส่งผ่านข้อมูล หรือการส่งหรือรับข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่อาจรับหรือส่ง
ข้อมูลได้ หรือความขดัข้องทางเทคนิค หรือถูกลกัลอบนําข้อมูลไปใช้ หรือได้รับไวรัสเข้าสู่ระบบของลูกค้า รวมถึง



 

 

 

ความเสียหายใดๆ ที�เกิดจากเหตสุดุวิสยัหรือกรณีอื�นใดก็ตาม  โดยลกูค้ายอมรับว่าการที�บริษัทรับเป็นนายตวัแทน
ซื �อขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกัน 
ความเสี�ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ ซึ�งหากลูกค้าได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อ 
ความเสียหายดงักล่าว และลกูค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั �งสิ �น เว้นแต่ความเสียหายดงักล่าวเกิด
จากการกระทํา หรืองดเว้นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท ทั �งนี �  
หากกรณีดงักล่าวเกิดจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลกูค้า และก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างใดๆ แก่บริษัท ลกูค้าตกลงยินยอมชําระค่าเสียหายให้แก่บริษัท 

6.3. ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที�จะกําหนดชุดคําสั�งและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ ที�ใช้ในการให้บริการซื �อ 
ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านบริษัท และลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี�ยนแปลง หรือปรับปรุง
ชุดคําสั�งและระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามที�บริษัทเห็นสมควร ลูกค้ารับรองว่าจะไม่ใช้ชุดคําสั�งอื�นนอกจาก
ชุดคําสั�งคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ�งต่อเชื�อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าที�ใช้ในการสั�งซื �อขายหน่วยลงทุน 
และลูกค้ามีหน้าที�ป้องกันไม่ให้บุคคลอื�นใดต่อเชื�อมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ�ง
ทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคําสั�งซื �อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ และบริษัทไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการกระทําดงักล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ 

6.4. ลูกค้ามีสิทธิที�จะเรียกดูข้อมูลหรือทําธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบัหน่วยลงทุนจากการให้บริการซื �อ ขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตของบริษัทได้ ก็ต่อเมื�อ ลูกค้าได้รับอนญุาตจากบริษัท ตามวนั และเวลาที�บริษัทกําหนด โดย
ใช้ชื�อผู้ ใช้บริการ (Username) และรหสัผ่าน (Password) ที�บริษัทกําหนด ซึ�งลูกค้ามีสิทธิเปลี�ยนแปลง Password 
ดงักล่าวได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ลกูค้าตกลงผกูพนัการใช้บริการตาม Password ที�ลกูค้าเปลี�ยนแปลงใหม่ตาม
เงื�อนไข และข้อกําหนดในสญัญาแต่งตั �งนายหน้าเพื�อซื �อขายหน่วยลงทนุนี �ทกุประการ  

6.5. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในการเก็บรักษา Username และ Password ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึง 
การดําเนินธุรกรรมใดๆ ที�กระทําผ่านทางระบบการซื �อขายหน่วยลงทุนของบริษัท หากมีผู้ ใดนํา Username และ 
Password ของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล หรือ ส่งคําสั�งซื �อหรือขายหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกค้าตกลงที�จะ
รับผิดชอบสําหรับการกระทําดงักล่าวเองทั �งสิ �น ทั �งนี � หาก Password ได้สญูหาย ถกูทําลาย หรือลกูค้าไม่อาจจดจํา 
Password ดังกล่าวได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้บริษัทระงบัการใช้บริการซื �อ ขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทนัที หากลูกค้าไม่แจ้งแก่บริษัทแล้ว ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ แก่ลูกค้า บริษัทจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายดงักล่าวใดๆ ทั �งสิ �น ลกูค้าตกลงที�จะรับผิดชอบสําหรับการกระทําดงักล่าวเอง และหาก
บริษัทได้รับความเสียหายจากการกระทํานั �น ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท เพื�อ
ความเสียหายที�เกิดขึ �นทั �งสิ �น 

6.6. ลูกค้ารับทราบดีว่า เนื�องจากระบบการซื �อ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นบริการเสริมที�บริษัท 
อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั �น ดงันั �น ในกรณีที�เครื�องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบ
การติดต่อสื�อสารขดัข้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมทั �งเหตุสุดวิสยัทําให้การให้บริการดงักล่าวขดัข้องจนลูกค้าไม่
สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ลูกค้าสามารถส่งคําซื �อขาย ใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี�ยวกบัหน่วยลงทุนหรือทํา
ธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบัหน่วยลงทุนผ่านทางพนกังานของบริษัท หรือตามวิธีการอื�นที�เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา
แต่งตั �งตวัแทนซื �อขายหน่วยลงทนุแทนได้ 



 

 

 

6.7. หากกรณีที�ลูกค้าไม่ดําเนินการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใดๆ ในสัญญานี � (รวมถึงกรณีที�ลูกค้าปฏิเสธที�จะ
ยอมรับข้อเสนอที�ได้ขอแก้ไขข้อกําหนดโดยบริษัท) หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
เงื�อนไข และประเพณีปฏิบตัิในการซื �อขายหน่วยลงทุน รวมถึง การซื �อขายหน่วยลงทนุตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน องค์กร หรือ ตลาดหลกัทรัพย์อื�นใด หรือหน่วยงานที�กํากบัดแูลอื�นใดของรัฐ หรือ
ของบริษัท บริษัทมีสิทธิระงับไว้ชั�วคราวหรือบอกเลิกไม่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการการซื �อ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน 
ระบบอนิเทอร์เน็ตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื�อใดก็ได้ โดยไมจํ่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

6.8. ลกูค้าทราบดีว่า บรรดาข้อมลูหรือข่าวสารที�มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เป็นข้อมลู
ข่าวสารที�บริษัทได้รับมาในสภาพหรือในลักษณะเช่นนั �น บริษัทจะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง  
ความสมบูรณ์ ลําดบั เวลา ราคาซื �อขาย ความสามารถในการซื �อ ขายคืน หรือความเหมาะสมเพื�อวตัถุประสงค์ใด
ของข้อมลูหรือข่าวสาร บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อลกูค้า หากเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายที�เกิดจากการใช้ข้อมลู
หรือข่าวสารดงักล่าว 

6.9. หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการซื �อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อให้บริษทัดําเนินการยกเลิกการให้บริการ และในการบอกการเลิกใช้บริการดงักล่าว
ลกูค้าจะต้องบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า cd วนั 

ข้อ 7 การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

7.1. ลูกค้าตกลงให้บริษัททําหน้าที�ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเพื�อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื�อการซื �อ ขายคืน 
หรือเพื�อประโยชน์อื�นใดภายใต้ขอบเขตที�กฎหมายกําหนด 

7.2. ลกูค้าทราบและตกลงว่า การโอน หรือการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุต้องทําเป็นหนงัสือตามแบบฟอร์มที�บริษัทกําหนด
และต้องแจ้งมายงับริษัทล่วงหน้า  

7.3. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอน หรือการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตลอดจนค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษา
และดแูลทรัพย์สินของลกูค้าก็ได้ ทั �งนี � ให้เป็นไปตามอตัราที�บริษัทประกาศกําหนด ณ ที�ทําการของบริษัทและบริษัท
มีสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมในการดงักล่าวตามที�บริษัทเห็นสมควรได้ด้วย ทั �งนี �จะประกาศกําหนด
โดยวิธีการเช่นเดียวกนั 

7.4. บริษัทจะจดัทําและจดัส่งรายงานแสดงทรัพย์สินให้ลกูค้าอย่างน้อยตามระยะเวลาที� กลต. กําหนด 

7.5. ลูกค้าตกลงมอบอํานาจให้บริษัทเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ซึ�งหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของลูกค้าที�เกี�ยวกับ
สัญญานี � (“สินทรัพย์”) สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัท เพื�อบ่งชี �ได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็น
สินทรัพย์ของลูกค้า ทั �งนี � บริษัทจะดําเนินการแยกสินทรัพย์ไว้ในลักษณะที�สามารถชี �เฉพาะได้ว่าสินทรัพย์นั �นเป็น
ทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตสุงสยั ซึ�งให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินแล้ว 

7.6. กรณีมีดอกผล ที�เกิดจากทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าตามที�บริษัทตกลงไว้ ในกรณีที�ลกูค้ามีสิทธิที�จะได้รับดอกผลจาก
บริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธินําดอกผลดังกล่าวมาหักชําระค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สินตาม
สญัญานี �หรือหนี �อื�นใดที�ลูกค้าต้องชําระแก่บริษัท ทั �งนี �จนกว่าบริษัท จะได้รับชําระค่าธรรมเนียม หรือหนี �ดงักล่าว
จนครบถ้วนแล้วโดยมิต้องบอกให้ลกูค้าทราบก่อน อย่างไรก็ตามหากนําดอกผลมาหกัชําระค่าธรรมเนียม และหนี �
ดงักล่าวแล้วลูกค้ายงัคงมีหนี �สินค้างอยู่กบับริษัทอีก ลกูค้าตกลงรับผิดชอบชําระหนี �ที�ค้างอยู่นั �นจนครบถ้วน 



 

 

 

7.7. กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอนัเนื�องมาจากการละเลยการปฏิบตัิหน้าที�ของบริษัท บริษัทตกลง
รับผิดชอบในทรัพย์สินของลกูค้าอย่างเต็มจํานวน 

ข้อ 8 การเลิกสัญญา 

สญัญาฉบบันี �ผกูพนัคู่สญัญาโดยไม่มีกําหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งประสงค์จะเลิกสญัญาฉบบันี �
จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิก
สญัญาฉบบันี �ไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที�ของคู่สญัญา ซึ�งได้มีขึ �นก่อนการบอกเลิกสญัญาฉบบันี �จะมีผล 

กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งกระทําผิดข้อตกลงในสัญญาฉบบันี �ข้อหนึ�งข้อใด ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิ 
บอกเลิกสญัญาฉบบันี �ได้ทนัที เว้นแต่จะมีข้อตกลงโดยชดัแจ้งไว้เป็นอย่างอื�น 

ข้อ 9 การบอกกล่าว 

การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลกูค้าทราบตามสญัญานี � หากบริษัทได้กระทําเป็นหนงัสือบอกกล่าวส่งไปยงัสถานที�
อยู่ของลูกค้าที�ได้ให้ไว้ในคําขอเปิดบญัชี หรือที�ได้แจ้งเปลี�ยนแปลงไว้ หรือที�เป็นภูมิลําเนาตามกฎหมายของลกูค้า หรือส่ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที�อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที�ลูกค้าแจ้งไว้กบับริษัท หรือส่งทางโทรสาร หรือโทรศพัท์ไป
ยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที�ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามหลักเกณฑ์หรือกฎข้อบังคับของ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ทั �งที�มีอยู่ในปัจจุบนั และที�จะมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงในภายหน้าด้วยแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า  
มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว ทั �งนี � โดยไมคํ่านงึว่าลกูค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื�นรับไว้แทน 

ในกรณีที�ลูกค้าเปลี�ยนแปลงที�อยู่ หรือที�อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือหมายเลขโทรสาร โทรศัพท์
ลกูค้าจะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที หากลกูค้าละเลยไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักล่าวบริษทัไม่
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที�เกิดขึ �น 

โดยสญัญาฉบบันี �ลูกค้าขอแจ้งความจํานงและตกลงว่า ในการส่งใบยืนยันรายการซื �อ ขายคืน โอน รับโอน และ/
หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และรายงานแสดงหน่วยลงทนุของลกูค้า รวมถงึเอกสารหรือข้อมลูอื�นใดที�เกี�ยวข้อง ขอให้บริษัท
จดัส่งให้ลกูค้าในรูปข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือผ่านทางวิธี
อื�นใดที�บริษัทกําหนดตามหลกัเกณฑ์หรือประกาศ ของ ก.ล.ต.  

ข้อ 10 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถงึข้อมูลความเสี"ยงและวิธีปฏิบัตใินการซื 	อ ขายคืน โอน รับโอน และ/หรือ
สับเปลี"ยนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 	 

ลูกค้าได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึง ข้อมูลความเสี�ยง และวิธีปฏิบตัิในการซื �อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี�ยน
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี � อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี�ยงที�ระบุไว้ในที�นี �มิได้แสดงถึงความเสี�ยงทั �งหมดที�เกี�ยวกับการซื �อ  
ขายคืน และ/หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจยัหรือความเสี�ยงที�สําคญับางประการที�เกี�ยวการทําธุรกรรมตาม
สญัญาฉบบันี � ดงันั �น จึงอาจมีปัจจยัหรือความเสี�ยงอื�นที�ไม่อาจทราบได้ในขณะนี � หรือเป็นความเสี�ยงที�พจิารณาในขณะนี �
ว่าไม่เป็นสาระสําคญั ซึ�งอาจกลายเป็นปัจจยัหรือความเสี�ยงที�มีสาระสําคญัในอนาคตได้ 

10.1. ความเสี�ยงซึ�งเป็นไปตามนโยบายการลงทนุของกองทนุ 

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี�ยงตามประเภทตราสารที�กองทุนนั �นไป
ลงทุน และมีระดับความเสี�ยงมากหรือน้อยขึ �นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูล
และนโยบายการลงทนุจากหนงัสือชี �ชวนของกองทนุรวมก่อนตดัสินใจลงทนุ 



 

 

 

10.2. ความเสี�ยงทั�วไปในการซื �อ ขายคืน และ/หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

ลกูค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทนุในกองทนุรวมต่าง ๆ มีความเสี�ยงในเงินที�ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์
ที�คาดไม่ถงึ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม ภยัธรรมชาติ การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น 
ซึ�งเหตกุารณ์ ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความผนัผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทนุ 

10.3. ความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัสภาพคล่องของหน่วยลงทนุในกองทนุรวม 

ลกูค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทนุในกองทนุรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่อง
น้อย ซึ�งอาจทําให้ลูกค้าไม่สามารถซื �อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามจํานวนหรือในวันที�ลูกค้า
ต้องการได้ ทั �งนี �รวมถึงลูกค้าได้ทําการศึกษาระยะเวลารับเงินค่าขายหน่วยลงทุนที�แตกต่างกนัตามที�แต่ละกองทนุ
กําหนด ซึ�งจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องของลูกค้า 

10.4. การทําความเข้าใจกบัวิธีปฏิบตัิ และเงื�อนไขของสญัญาฉบบันี � 

ลูกค้าได้ศึกษาและทําความเข้าใจในวิธีปฏิบตัิในการซื �อ ขายคืน โอน รับโอน และ/หรือสับเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวม เงื�อนไขและรายละเอียดของสญัญาฉบบันี �อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื �อ ขายคืน โอน 
รับโอน และ/หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคําสั�งต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง วิธีการดงักล่าวต้องเป็นไปตามเงื�อนไข
ในหนงัสือชี �ชวน เป็นต้น  

ลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้า และได้
พิจารณาถึงระดบัความเสี�ยงของกองทนุที�ลกูค้าประสงค์จะลงทนุ รวมถึงกรณีกองทนุที�มีระดบัความเสี�ยงสงูกว่าที�
ลกูค้ายอมรับได้ และหากเป็นกองทุนที�ไม่ได้มีการป้องกันความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนทั �งจํานวน ลกูค้าได้พิจารณา
และรับทราบแล้วว่า กองทนุดงักล่าวนี �อาจจะมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนและลกูค้าอาจจะขาดทนุหรือได้รับ
กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนหรือได้รับคืนตํ�ากว่าเงินทนุแรกเริ�มก็ได้ 

10.5. ความเสี�ยงจากระบบการซื �อขาย 

ในการซื �อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี�ยงเกี�ยวกับข้อจํากัดบางประการ เช่น  
การหยุดการทํางานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดงักล่าวอาจทําให้บริษัทไม่สามารถทําตามคําสั�งของ
ลกูค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั �งหมด 

ข้อ 11 ข้อตกลงอื"นๆ 

11.1. ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและ รับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต.  
ตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและทําหน้าที�ควบคมุดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือของบริษัท โดยลกูค้าจะ
ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั �งกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ�มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ
ข้อบงัคบัดงักล่าวภายหลงัการทําสญัญานี � ลกูค้าก็ยอมรับ เข้าใจและรับทราบถงึการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวด้วย 

11.2. ลกูค้าจะโอนสิทธิหรือภาระผกูพนัในสญัญาฉบบันี � ให้แก่บคุคลอื�นมิได้ 

11.3. บริษัทอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพนั หรือผลประโยชน์ของบริษัทตามสญัญาฉบบันี � ให้แก่บุคคลใดได้ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากลกูค้าก่อน 

  



 

 

 

11.4. คู่สญัญาตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบญัชีซื �อขายหน่วยลงทุนและในเอกสารหรือ
สัญญาอื�นที�เกี�ยวข้อง เอกสารใบคําสั�งซื �อ หรือขายคืน หรือโอน หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื�นใดที�
เกี�ยวข้องกับการซื �อ หรือขายคืน หรือโอน หรือการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ประกาศกําหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบตัิของบริษัท ไม่ว่าจะมีอยู่ในวันทําสญัญาฉบบันี � หรือที�จะประกาศเพิ�มเติมใน
ภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาฉบบันี �ด้วย  

เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในสญัญานี � ในกรณีที�มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในสญัญานี �
ให้ใช้สญัญานี �บงัคบั และกรณีที�ข้อความในเอกสารที�ให้ถือเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาขดัหรือแย้งกนัเอง ลกูค้าจะต้อง
ปฏิบตัิตามคําวินิจฉัยของบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทในการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดใน
สญัญานี �ได้ โดยบริษัท จะต้องส่งคําบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยังลูกค้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัที�การแก้ไข
เพิ�มเติมจะมีผลใช้บงัคบั ทั �งนี � การแก้ไขเพิ�มเติมที�บริษัทได้แจ้งไปยังลูกค้านั �นให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการ
แก้ไขเพิ�มเติมดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวมายังบริษัทก่อนวันที�การ
แก้ไขเพิ�มเติมนั �นจะมีผลใช้บงัคบั  

11.5. ในกรณีที�ข้อตกลงแห่งสญัญานี � ข้อใดข้อหนึ�งขดัต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ 
โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื�นใด คู่สัญญาทั �งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที�ไม่ขัดต่อ
กฎหมายยงัคงมีผลสมบรูณ์ใช้บงัคบัได้ต่อไป 

11.6. ในกรณีที�ลกูค้าต้องการสญัญาคู่ฉบบัลกูค้าสามารถแจ้งให้กบับริษัท ทราบ โดยบริษัท จะดําเนินการจดัส่งให้ลูกค้า
ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

11.7. สญัญาฉบบันี �ให้อยู่ภายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายไทย 

คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที�มีข้อพิพาทตามสัญญาฉบบันี � ศาลที�มีอํานาจพิจารณาคดี คือศาลที�มีเขตอํานาจใน
ประเทศไทย ทั �งนี � บริษัท มีสิทธิที�จะดําเนินคดีกบัลกูค้าต่อศาลอื�นใดที�มีเขตอํานาจเหนือลกูค้าและทรัพย์สินของลกูค้า 

อย่างไรก็ตาม หากลกูค้ามีข้อพพิาทระหว่างตวัแทนนายหน้าซื �อขายหน่วยลงทนุ ลกูค้าสามารถร้องเรียนกบั ก.ล.ต. 
เพื�อเข้าสู่กระบวนการระงบัข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้ ซึ�งเป็นมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทนุ
ในตลาดทนุ 

 ลูกค้าเข้าใจข้อความในสัญญานี �โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 
  



 

 

 

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี 	 

1. ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและได้รับการชี �แจงจากทางเจ้าหน้าที�ของบริษัท แล้ว 

2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อมลูรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ  

3. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนประกาศหรือข้อบงัคับของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ หรือของบริษัท ที�เกี�ยวข้องดีแล้ว 

4. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทอย่างเคร่งครัดและในการนี � ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท  
ทําการตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมลูของข้าพเจ้ากบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงาน
อื�นที�มีอํานาจตามกฎหมาย  

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที�กรอกใน Application เป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ายินยอมในข้อตกลงตาม
เอกสารสญัญาแต่งตั �งตวัแทนซื �อขายหน่วยลงทนุ 

 

ข้าพเจ้าขอส่งคําสั" งผ่านช่องทางซื 	อขาย (Trading Channel)  (โปรดเลือก � อย่างน้อย 1 ช่องทาง) 

� ผ่านผู้จดัการเงินทนุบคุคล (Equity Wealth Manager) � ผ่านอนิเตอร์เน็ต (Internet Trading) 
 

ลูกค้า 

 

ลงชื�อ� .........................................................  

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

วนัที�………. /…….…. /….……. 

เจ้าหน้าที"ผู้เปิดบัญช ี

 

ลงชื�อ ............................................................  

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

วนัที�………. /….……. /….……. 
 

ผู้ มีอาํนาจลงนาม 

 

ลงชื�อ ..........................................................  

บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทยจํากดั (มหาชน) 

วนัที�………. /…….…. /……….. 
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หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษทัแม่  บริษทัในเครอื รวมถึงกลุ่มธรุกิจการเงินของบุคคลข้างต้น  (ไม่วา่แต่ละ
รายหรอืรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกวา่ “ผูร้บั”) เพื่อประโยชน์ของผูร้บั และบุคคลท่ีสามตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของหนังสือฉบบัน้ี  

โดยให้ถือว่าบุคคลดงักลา่วทัง้หมดเป็นผูร้บัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

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.  

 
ข้อมูล / ค ายืนยนั / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s  Information / representation / and agreements 

วนัท่ี/Date  
 ผูข้อเปิดบญัชี/ผู้ ใ ช้บริการ  Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

 

(ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกลุ) _______________________________ 

(Title/Name/Surname) 

สญัชาติ 
Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that 
you hold. 

บตัรประชาชนเลขท่ี (ส าหรบัคนไทย)  
Thai Citizen ID Card No.  

หนังสือเดินทาง เลขท่ี (เฉพาะคนต่างชาติ)  
Passport No. (Non-Thai only) 
 
 
 
 
0     

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

สถานะของลกูค้า 
Status of Customer 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ ทา่นเป็นบุคคลเมรกิา 
ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)  

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US 
Person  by FATCA Regulation.    Please complete Form W-9) 

 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหน่ึงในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ “ใช ่หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. You 
must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 

 
 

❷ 

โปรดตอบ “ใช่” หากส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของทา่นจะ
หมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่า่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 
ควรตอบ “ไมใ่ช”่ หากบตัรดงักล่าวของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที ่ทา่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์นี้ 
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 

 

 

1.1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / U.S. Person Status cheek 

    1   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   Are you a U.S. Citizen? ไม่ใช่/No 

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

AIMC Standard form 
ส าหรบัลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
For Individual Customer 
(ฉบับจัดท ำโดย ทีมงำน FATCA ของอุตสำหกรรม บลจ.) 

(Prepared by FATCA working team of Thai 

Asset Management Industry) 
 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน             

Form for Declaration of Status as U.S.  or 

Non-U.S. Person 

 

ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกาา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรอืไม่  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 
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ไมใช่/No  

3 

 

ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: 
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 

 

1.2 ค าถามเพ่ิมเติม / Additional Questions  
(โปรดขา้มค าถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมรกินัตามขอ้ 1 – 3 และไดก้รอกแบบฟอรม์ W-9  แลว้) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้ 
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
(1) ส าเนาบตัรประชาชนส าหรบัคนไทย(หนงัสอืเดนิทางส าหรบัคนตา่งชาตทิีแ่สดงวา่ไมใ่ช่คนอเมรกินั)  และ 

A copy of Thai Citizen ID card ( or passport  in case you are  not a Thai citizen which indicate that you are not  a US Person) and 

(2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการเสยีสญัชาตอิเมรกินั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทีต่อบ”ใช”่  ในขอ้ ❹ ขา้งสา่งนี้  
A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 

 
❺ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยนืยนัและการเปลีย่นแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์น้ี หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ ผูร้บัมสีทิธใิช้
ดุลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 

3. ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บั ไดท้ราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอร์มน้ีไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
ผูร้บัมกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ทา่นตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีผู่ร้บัก าหนด 
You 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. ทา่นรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทีท่่านไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ เกี่ยวกบัสถานะของท่าน ผูร้บัมสีทิธใิช้ดุลย
พนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the 
Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver. 

 
ส่วนท่ี 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 
 
 

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บัในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี้ 
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บรษิัทในกลุ่มของผูร้บั (ในการปฏิบตัติาม FATCA หรอืกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทัง้ในประเทศ และ/หรอื 
ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูคา้ ทีอ่ยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะ
ตามหลกัเกณฑ์เรื่อง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมูลคา่คงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงนิ 

  
   4     \ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว  

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 

  

6 
ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 7 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 8 

 

ท่านมีท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรฐัอเมริกา ส าหรบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่านผู้รบัใช่หรือไม่  

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 
 
 ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน /หรือมีอยู่กบัผู้รบั

หรือไม่ 

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or 
maintained with the Receiver ? 
 
ท่านมีค าสัง่ท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน/ หรือมีอยู่กบัผู้รบั ไปยงับญัชี ในสหรฐัอเมริกา 
ใช่หรือไม่ 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver  to 
an account maintained in the U.S.? 
 ท่านมีการมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้
กบั/ผา่น/หรือมีอยู่กบัผู้รบัใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No      ท่ีเปิดไว้กบั/ผา่น[TMBAM Note 6] หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจทางการเงินของ LHFG ใช่หรือไม่  
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver 
granted to person with U.S. address? 
 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test


3 
 

ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บัผูร้บั และ/หรอืเปิดบญัชผีา่นผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/
ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุม่ของผูร้บั หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, 
including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), 
account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets 
held with or account opened through the Receiver, 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 the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่นทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผา่นผูร้บั รวมถงึเงนิไดท้ีท่า่นไดร้บัจากบญัชดีงักลา่วในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ 
IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่งๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as required by the local and/or foreign tax 
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3.  หากท่านไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่ผูร้บั หรอืไมใ่หค้ ายนิยอมใหผู้ร้บัด าเนินการอื่นใดรวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูและการหกั ณ ทีจ่า่ย ตามทีร่ะบุในหนังสอืฉบบันี้   ผูร้บัมสีทิธใิช้ดุลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามที่
ผูร้บัเหน็สมควร 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to 
provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with 
you as may be deemed appropriate by the Receiver. 

 
ส่วนท่ี 4 
Part 4 

การอนุญาตให้บคุคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 เพือ่ความสะดวกของทา่น (ลกูคา้/ผูข้อใชบ้รกิาร) และเป็นการลดภาระความซ ้าซอ้นของทา่นในการน าสง่เอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิตา่งๆ ทีเ่ป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี่ผูร้บั

เป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณีทีท่่านเปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผา่นผูร้บั  โดยหนังสอืฉบบันี้ ท่านรบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคลดงัตอ่ไปนี้ทัง้หมด
(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีท่า่นท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผา่นผูร้บั 
2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้,  และ 3. สมาชกิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทั
ในเครอื ของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูล ค ายนืยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูล  หรอืหกั ณ ที่จ่าย ตาม
เอกสารฉบบันี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมอืนหนี่งว่า ท่านไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย   และให้
บุคคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและตา่งประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าสง่ / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของทา่นระหวา่งกนัได ้ไมว่า่จะอยูใ่นรปูส าเนาหรอืเอกสารฉบบั
จรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัทา่นทุกประการ  

In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each 
and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e.,  1. 
any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or 
through  the Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial 
Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future  to use any documents, 
information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document and 
Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  you  have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself 
.You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.  

 
 

 
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธท์าง
การเงนิ/ทางธรุกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั  
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account 
withholding and termination of banking/business relationship. 

 
ลายมือช่ือผูข้อเปิดบญัชี ………………………………………………………………. วนัท่ี 
Signature of Applicant  (....................................................) Date 
  

 
ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผูร้บัเอกสาร ………………………………………………………………… วนัท่ี 
Signature of Officer  (....................................................) Date 
who receives the document  
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หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก 

      วนัที� ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร .............................................. 
สาขา................................................................ 
ขา้พเจา้ ........................................................................  เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท � ออมทรพัย ์� กระแสรายวนั 

ชื�อบญัชี .................................................................................. บญัชีเลขที� ���−�−�����−� 
สถานที�ติดต่อ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตาํบล/แขวง..................................
อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์....................... โทร........................................... 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC และสื�อ
บนัทึกขอ้มลู (MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใด
ที�ไดร้บัแต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีบริษัท 

 ในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินที�บริษัทแจง้แก่ทางธนาคารนัCนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกับญัชีเงินฝากของขา้พเจา้
ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA) หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ ตกลงที�จะ
ดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ขา้พเจา้ขอสละสิทธิQในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคาร
ชดใชเ้งินที�ธนาคารไดห้ักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล 
(MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัCนเท่านัCน และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้
ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัCนไดจ้ากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 

 ในกรณีที�เอกสารหลกัฐานเลขที�บญัชีเงินฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้
ตกลงใหห้นังสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากฉบบันีC  คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ 

 การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัที�ทาํหนังสือนีC  และใหม้ผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิก
ถอน (แจง้ยกเลิก) โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบริษัทรบัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื�อ.............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร 

สาํหรบับริษัท สาํหรบัธนาคาร 

COMPANY CODE ������� 
 

รบัรองว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลกูคา้ของบริษัท 
 
ลงชื�อ ...................................................................................... 
       (.....................................................................................) 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
วนัที� ......................................... 

� ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชี 

� ธนาคารไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจาก 

             � บญัชีปิดแลว้ � ลายมือชื�อไม่ถูกตอ้ง 

             � เลขที�บญัชีไม่ถูกตอ้ง � อื�นๆ....................... 
ลงชื�อ ........................................................................................ 
       (.....................................................................................) 

ลายมือชื�อผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
วนัที� ......................................... 

 
สาํหรบัธนาคารสาขาเจา้ของบญัช ี
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หนงัสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก 

      วนัที� ............. เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 
เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร .............................................. 
สาขา................................................................ 
ขา้พเจา้ ........................................................................  เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท � ออมทรพัย ์� กระแสรายวนั 
ชื�อบญัชี .................................................................................. บญัชีเลขที� ���−�−�����−� 
สถานที�ติดต่อ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................ตาํบล/แขวง.................................
อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์....................... โทร........................................... 

 มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผูกพัน
ต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC และสื�อ
บนัทึกขอ้มลู (MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใด
ที�ไดร้บัแต่งตัCงหรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีบริษัท 

 ในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชาํระหนีC  และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่าว หาก
ปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินที�บริษัทแจง้แก่ทางธนาคารนัCนไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํการหกับญัชีเงินฝากของขา้พเจา้
ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล (MEDIA) หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ ตกลงที�จะ
ดาํเนินการเรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัCงนีC ขา้พเจา้ขอสละสิทธิQในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคาร
ชดใชเ้งินที�ธนาคารไดห้ักโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ เพื�อชําระหนีC แก่บริษัทตามใบแจง้หนีC  และสื�อบันทึกขอ้มูล 
(MEDIA) หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสที์�ธนาคารไดร้บัจากบริษัท และ/หรือตวัแทนของบริษัท และ/หรือบุคคลอื�นใดที�ไดร้บัแต่งตัCง
หรือมอบหมายจากบริษัทใหก้ระทาํการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของขา้พเจา้ไดต่้อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัCนเท่านัCน และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้
ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อยา่งใด เนื�องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัCนไดจ้ากสมุดคู่ฝากและ/
หรือ STATEMENTของธนาคารหรือจากใบรบัเงิน/ใบเสร็จรบัเงินของบริษัทอยูแ่ลว้ 

 ในกรณีที�เอกสารหลกัฐานเลขที�บญัชีเงินฝากที�กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้
ตกลงใหห้นังสือขอใหธ้นาคารหกับญัชีเงินฝากฉบบันีC  คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชีเงินฝากหมายเลขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปนัCนได้
ทุกประการ 

 การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัที�ทาํหนังสือนีC  และใหม้ผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พิก
ถอน (แจง้ยกเลิก) โดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบริษัทรบัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดือน 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
      ลงชื�อ.............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) ตามที�ใหไ้วก้บัธนาคาร 

สาํหรบับริษัท สาํหรบัธนาคาร 

COMPANY CODE ������� 
 

รบัรองว่าผูใ้หค้วามยินยอมเป็นลกูคา้ของบริษัท 
 
ลงชื�อ ...................................................................................... 
       (.....................................................................................) 

บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
วนัที� ......................................... 

� ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัชี 

� ธนาคารไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื�องจาก 

             � บญัชีปิดแลว้ � ลายมือชื�อไม่ถูกตอ้ง 

             � เลขที�บญัชีไม่ถูกตอ้ง � อื�นๆ....................... 
ลงชื�อ ........................................................................................ 
       (.....................................................................................) 

ลายมือชื�อผูร้บัมอบอาํนาจสาขา 
วนัที� ......................................... 

สาํหรบัธนาคารสาํนักงานใหญ่ 
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ต่างๆ ใหแ้ก่บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) (ต่อไปนีC เรียกว่า “บริษัท”) ตามจาํนวนที�ปรากฏในใบแจง้หนีC และสื�อ
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