
 

 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชใีหม ่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. โซลารสิ 

2. ค าสัง่ซือ้ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณี

ลกูคา้ตอ้งการซือ้พรอ้มเปิดบญัช)ี 
3. ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

2 ชดุ 
4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนา

ถกูตอ้ง 2 ชดุ 
กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ

เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

5. ค าขอเปิดบัญช ีMaybank Kim Eng 
6. FATCA ของ Maybank Kim Eng 

7. Customer Profile และ Suitability ของ 
Maybank Kim Eng 

8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (ส าหรับ 

IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้เดยีว 

(หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

2. แบบฟอรม์ FATCA  
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทัง้หมด ไม่ตอ้งใช ้

เอกสารเพิม่ 
- กรณีตอบใน “ขอ้ 1-3” วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้

หนึง่ ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 เพิม่ 
- กรณีตอบใน “ขอ้ 4-8” วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้

หนึง่ ตอ้งใชฟ้อรม์ W-8BEN เพิม่ 

-  

2. การซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

ชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ มดีงันี ้

1. ผา่น IC (รับค าสัง่ของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 
12.00 น. ของวนัทีจ่ะด าเนนิรายการ กรณี

สง่ค าสัง่หลงั 12.00 น. ทางบรษัิทจะ

ด าเนนิรายการในวนัท าการถัดไป) 
กรณีซือ้ 

 กรอกใบค าสัง่ซือ้ แนบหลักฐาน

การโอนเงนิ (Pay Slip) แลว้สง่
เอกสารทัง้หมดให ้IC 

กรณีขาย 

 กรอกใบค าสัง่ขาย แนบส าเนา

บตัรประชาชนพรอ้มส าเนา
ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM หรอื 

Internet Banking ได ้โดยน าหลกัฐานการ
ช าระเงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใชบ้รกิารซือ้
ขายผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต 

- ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

4. การขอ
เปลีย่นแปลง

ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล 
2. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 

3. หลกัฐานทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลู 
เชน่ ส าเนาหนา้ Book Bank หรอืใบ

เปลีย่นชือ่ เป็นตน้ พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

 

 

เลขบญัชธีนาคารส าหรับโอนเงนิ 

ชือ่บัญช ี“บญัชบีลจ.โซลารสิเพือ่บญัชจีองซือ้กองทนุเปิด” 
 

 
 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน โซลารสิ จ ากดั 

 Solaris Asset Management Company Limited 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน โซลารสิ จาํกดั 
ชั �น 8 อาคารลิเบอร์ตี �สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 66 2 624 6333 โทรสาร 66 2 624 6330 www.solarisfunds.com 

ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ / Account Opening Form 
 ผู้สนบัสนนุการขายฯ / Agent :  

เลขที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder No. 

วนัที� / Date  

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จํากดั 
I/We wish to open a fund account  with Solaris Asset Management Co.,ltd. 

 

(     )   นาย / Mr.      (     )    นาง / Mrs.       (     )    นางสาว / Miss      (     )    อื�นๆ (ระบ)ุ / Other (Please specify)…………………………………………………………………………………….. 
ชื�อ – นามสกุล  (ภาษาไทย) :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาองักฤษ)   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
เพศ   (     )  ชาย    (     )  หญิง วันเดือนปีเกิด : ……………………...      อายุ  : ………….ปี  สัญชาต ิ(1)   : …....……..   สญัชาต ิ(2)  :  ….......……... (กรณีมีมากกว่า 1 สญัชาต)ิ 

ประเภทบัตรประจําตัว : (     )  บตัรประชาชน       (     )  หนงัสือเดนิทาง       (     ) อื�นๆ (ระบ)ุ   …………………………………….     เลขที�  : …………………………….……………………........ 

ออกโดย   : ………………….………..      วนัที�ออก    ……/……/……      วนัหมดอาย ุ  ….../…..../…....     สถานภาพ    (     )  โสด    (     )  สมรส        (     )  หย่า        (     )  หม้าย 

วุฒิการศึกษา  (     )  ตํ�ากว่าปริญญาตรี (     )  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ (     )  ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ (     )  สงูกว่าปริญญาโท 
 

ชื�อสถานที�ทาํงาน /  Workplace : ……………………...…………………………………..….............................…....      ตําแหน่ง / Position : …………………………………................................. 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน / Address of Workplace : …………………………………...………………………………………………………………………………………………………............................. 
โทรศพัท์ / Telephone : …………………………..…….      โทรสาร / Fax : ……………..……………………     อีเมล์ / E-mail : ………………………………..………………………………………. 
ชื�อ-นามสกุลคู่สมรส  : ………………………...………………………….………….…..……  เลขที�บตัร : …………………….…….…..….…..……….วนัเดือนปีเกิด  : ……….……………….……. 

บุตรไม่บรรลุนิตภิาวะ / Minor Child (     )  ไมมี่ / No (     )  มี / Yes ………..….. คน / Person   
1) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 
2) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 
3) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 

 

ชื�อนิตบุิคคล  (ภาษาไทย) :   ………………………………………...…………………………  (ภาษาองักฤษ)   :   …………………………………………………………………………………......... 

ประเภทนิตบุิคคล : ……………….........   เอกสารการจดทะเบียน  (     ) หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์    (     ) อื�นๆ (ระบ)ุ.........................     เลขที�จดทะเบียน  : ........................................  

วันที�จดทะเบียน : ……………………………….     เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : ………………………………...   สัญชาต ิ(1)   : ……..…...   สญัชาต ิ(2)  :  ………….…(กรณีมากกวา่ 1 สญัชาต)ิ 

บุคคลที�สามารถตดิต่อได้  : ………………………….............................โทรศพัท์   : …………………….……   โทรศพัท์มือถือ  : ………………………… อีเมล์  : …………………………………. 
   
เงื�อนไขการลงนามและการใช้สิทธิ1 / Authorized signature requirements and exercise of the rights : ………………………………………………………………………................................. 
1) ชื�อ-นามสกลุ …….…………………..……………………………….………………………….…………..…………..  เลขที�บตัรประชาชน .................................................................................... 
2) ชื�อ-นามสกลุ …….…………………..……………………………….………………………….…………..…………..  เลขที�บตัรประชาชน .................................................................................... 
3) ชื�อ-นามสกลุ …….…………………..……………………………….………………………….…………..…………..  เลขที�บตัรประชาชน .................................................................................... 
รายชื�อผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นในนิตบุิคคลหรือถือประโยชน์ใน Omnibus Account ตั @งแต่ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ได้แก่ 
1) ......................................................................................................................................   ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ ............................................   สญัชาต ิ.................................................... 
2) ......................................................................................................................................   ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ ............................................   สญัชาต ิ.................................................... 
3) ......................................................................................................................................   ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ ............................................   สญัชาต ิ.................................................... 
กรณีผู้ถือหุ้น/ผู้ถือประโยชน์ ตั @งแต่ร้อยละ 25 เป็นนิตบุิคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไป (ตั @งแต่ร้อยละ 25) 
1) ......................................................................................................................................   ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ ............................................   สญัชาต ิ.................................................... 
2) ......................................................................................................................................   ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ ............................................   สญัชาต ิ.................................................... 
3) ......................................................................................................................................   ถือหุ้น/ประโยชน์ร้อยละ ............................................   สญัชาต ิ.................................................... 
ความสัมพันธ์ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง (ถ้ามีโปรดระบ)ุ ....................................................................................................................................................................... 
ประเภทธุรกิจ.......................................................................................................   รายได้หลักจากการประกอบธุรกจิ  (     )  ประเทศไทย   (     )  ประเทศอื�น(ระบ)ุ........................................ 
รายได้ตอ่ปี(บาท) : ……………………………………  ภาระทางการเงินตอ่ปี(บาท) : ……………………………………..  บริษัทมีทรัพย์สนิรวมมลูคา่ประมาณ(บาท):………………………………… 

 

ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานที�ตั @งสํานักงาน  
                                                                     : ……………………………………………………………………………….............................................................................................................. 

…………..……………………………..……………  รหสัไปรษณีย์ / Post Code : ………….….  โทรศพัท์ / Telephone : …………………………..   มือถือ / Mobile : …………………….………… 
สถานที�ตดิต่อและจัดส่งเอกสาร (     )  ตามที�อยู่ดงัระบขุ้างต้น /   

(     )  อื�นๆ (ระบ)ุ /                                : …………………………………………………………............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….…….  รหสัไปรษณีย์ / Post Code : …….………………. 

ประเภทบัญชี (     )  บญัชีเดี�ยวสําหรับบคุคลธรรมดา (     )  บญัชีร่วมสําหรับบคุคลธรรมดา (     )  บญัชีนิตบิคุคล 
         

ชื�อบัญชีผู้ถือหน่วย 
Unitholder’s name         :     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Name and Surname 

Business type 

Nationality 

Contact person 

Commercial Registration Certificate Registered Document       Other (Please specify) 

Name 

Telephone Mobile E-mail 

Registration Number 

Date 

Type of Account Individual Account Joint Account Juristic person 

นิติบุคคล / Juristic person                      ***กรณีนิตบุิคคล ขอให้กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามกรอกข้อมูลเพิ�มเตมิในแบบฟอร์มรายละเอียดลูกค้า (Customer Profile) สําหรับผู้ มีอํานาจ*** 

ที�อยู่ / Address 

Contact-mailing address 
At the address specified 

Other (Please specify) 

บุคคลธรรมดา / Individual 

Below Bachelor’s Degree 

Sex Male Female Date of birth Age Year Nationality Nationality 

ID Type Personal ID Card Passport Other (Please specify) No. 

Issued by Issued date Expiry date Status Single Married Divorce Widowed 

Name and Surname spouses ID No. Date of Birth 

Education Bachelor’s Degree Master’s Degree Above Master’s Degree 

Nationality 

ID Type Address / Place of Corporation 

Tax ID. 



 

(     )   นาย / Mr.      (     )    นาง / Mrs.       (     )    นางสาว / Miss      (     )    อื�นๆ (ระบ)ุ / Other (Please specify)…………………………………………………………………………………….. 
ชื�อ – นามสกุล  (ภาษาไทย) :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาองักฤษ)   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
เพศ   (     )  ชาย    (     )  หญิง วันเดือนปีเกิด : ……………………...      อายุ  : ………….ปี  สัญชาต ิ(1)   : …....……..   สญัชาต ิ(2)  :  ….......……... (กรณีมีมากกว่า 1 สญัชาต)ิ 

ประเภทบัตรประจําตัว : (     )  บตัรประชาชน       (     )  หนงัสือเดนิทาง       (     ) อื�นๆ (ระบ)ุ   …………………………………….     เลขที�  : …………………………….……………………........ 

ออกโดย   : ………………….………..      วนัที�ออก    ……/……/……      วนัหมดอาย ุ  ….../…..../…....     สถานภาพ    (     )  โสด    (     )  สมรส        (     )  หย่า        (     )  หม้าย 

วุฒิการศึกษา  (     )  ตํ�ากว่าปริญญาตรี (     )  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ (     )  ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ (     )  สงูกว่าปริญญาโท 
 

ชื�อสถานที�ทาํงาน / Workplace : ……………………………………………………………..….............................…....      ตําแหน่ง / Position : …………………………………............................ 

ที�อยู่สถานที�ทํางาน / Address of Workplace : …………………………………...………………………………………………………………………………………………………............................. 
โทรศพัท์ / Telephone : …………………………..…….      โทรสาร / Fax : ……………..……………………     อีเมล์ / E-mail : ………………………………..………………………………………. 
ชื�อ-นามสกุลคู่สมรส  : ……………………….…..………………………….………….…..……  เลขที�บตัร : ………………….…….…..….…..……….วนัเดือนปีเกิด  : ……….……………….……. 

บุตรไม่บรรลุนิตภิาวะ / Minor Child (     )  ไมมี่ / No (     )  มี / Yes ………..….. คน / Person   
1) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 
2) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 
3) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 

(     )   นาย / Mr.      (     )    นาง / Mrs.       (     )    นางสาว / Miss      (     )    อื�นๆ (ระบ)ุ / Other (Please specify)…………………………………………………………………………………….. 
ชื�อ – นามสกุล  (ภาษาไทย) :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาองักฤษ)   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
เพศ   (     )  ชาย    (     )  หญิง วันเดือนปีเกิด : ……………………...      อายุ  : ………….ปี  สัญชาต ิ(1)   : …....……..   สญัชาต ิ(2)  :  …..............……... (กรณีมมีากกว่า 1 สญัชาติ) 

ประเภทบัตรประจําตัว : (     )  บตัรประชาชน       (     )  หนงัสือเดนิทาง       (     ) อื�นๆ (ระบ)ุ   …...….……………………………….    เลขที�  : …………………………….……………………… 

ออกโดย   : ………………….………..      วนัที�ออก    ……/……/……      วนัหมดอาย ุ  ….../…..../…....     สถานภาพ    (     )  โสด    (     )  สมรส        (     )  หย่า        (     )  หม้าย 

วุฒิการศึกษา  (     )  ตํ�ากว่าปริญญาตรี (     )  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ (     )  ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ (     )  สงูกว่าปริญญาโท 
 

ชื�อสถานที�ทาํงาน / Workplace : ……………………………………………………………..….............................…....      ตําแหน่ง / Position : …………………………………............................ 

ที�อยู่สถานที�ทํางาน / Address of Workplace : …………………………………...………………………………………………………………………………………………………............................. 
โทรศพัท์ / Telephone : …………………………..…….      โทรสาร / Fax : ……………..……………………     อีเมล์ / E-mail : ………………………………..………………………………………. 
ชื�อ-นามสกุลคู่สมรส  : ……………………….…..……………………….………….…..……  เลขที�บตัร : …………………….…….…..….…..……….วนัเดือนปีเกิด  : ……….……………….……. 

บุตรไม่บรรลุนิตภิาวะ / Minor Child (     )  ไมมี่ / No (     )  มี / Yes ………..….. คน / Person   
1) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 
2) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 
3) …………………………………………..………………..…….…     เลขที�บตัร / ID No. :………………………..…………………..   วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth : ………………………..……… 

 
อาชีพ (     )  รับราชการ, รัฐวสิาหกิจ (     )  รับจ้าง, พนกังานบริษัทเอกชน (     )  เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร (     )  ประกอบวิชาชีพอสิระ 
 (     )  นกัเรียน, นกัศึกษา (     )  พ่อบ้าน, แมบ้่าน, เกษียณอาย ุ (     )  อื�นๆ (ระบ)ุ................................................. 
ประเภทธุรกจิ (     )  ค้าอญัมณี, ทองคํา (     )  ค้าของเก่า (     )  แลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ (     )  ให้บริการโอน/รับโอนมลูค่าเงนิ 
 (     )  ธุรกิจคาสิโน/บอ่นการพนนั (     )  ธุรกิจสถานบริการ (     )  ค้าอาวธุยทุธภณัฑ์ (     )  นายหน้าจดัหางาน 

 (     )  ธุรกิจนําเที�ยว บริษัททวัร์ (     )  อื�นๆ (ระบ)ุ..................................................... 
ข้อมูลเพิ�มเติม 

(     )  ใช่  (     ) ไมใ่ช่    เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตั �งแต่ระดบัสงูหรือเทียบเทา่ขึ �นไปหรือเป็นหรือเคยเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในตําแหน่งรองหรือเทียบเทา่รองหวัหน้าหนว่ยงาน 
 รัฐวิสาหกิจ หากใช่โปรดระบชืุ�อหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจพร้อมทั �งระบตํุาแหนง่..................................................................................................................................................... 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ เป็นกรรมการในหนว่ยงานของรัฐ หากใช่โปรดระบชืุ�อหนว่ยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ...................................................................................................................................................... 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในพรรคการเมือง หากใช่โปรดระบชืุ�อพรรคการเมือง........................................................................................................................................................... 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที�พรรคการเมือง หากใช่โปรดระบชืุ�อพรรคการเมือง................................................................................................................ 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที�พรรคการเมือง หากใช่โปรดระบชืุ�อพรรคการเมือง.......................................................................................................... 

 
รายได้ต่อปี (     )  ไมเ่กิน 360,000 บาท (     )  360,001 – 600,000 บาท (     )  600,001 – 840,000 บาท (     )  840,000 – 1,200,000 บาท 

 (     )  1,200,001 – 3,000,000 บาท (     )  3,000,001 – 6,000,000 บาท (     )  ตั �งแต ่6,000,000 บาทขึ �นไป 

แหล่งที�มาของรายได้ (     )  ประเทศไทย       (     )  ประเทศอื�น(ระบ)ุ........................................................ 
ประเภทของรายได้ (     )  เงินเดือน (     )  เงินออม (     )  การประกอบธุรกิจสว่นตวั (     )  ขายหลกัทรัพย์หรือกองทนุ (     )  มรดก (     )  อื�นๆ (ระบ)ุ................................ 
ภาระทางการเงนิต่อปี (     )  ไมเ่กิน 360,000 บาท (     )  360,001 – 600,000 บาท (     )  600,001 – 840,000 บาท (     )  840,000 – 1,200,000 บาท 

 (     )  1,200,001 – 3,000,000 บาท (     )  3,000,001 – 6,000,000 บาท (     )  ตั �งแต ่6,000,000 บาทขึ �นไป 

วัตถุประสงค์การลงทุน (     )  เพื�อหาผลกําไร (     )  เพื�อการลงทนุ (     )  อื�นๆ (ระบ)ุ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลธรรมดาผู้เปิดบัญชีร่วม / Joint Individual 

ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ / Account Opening Form 
 

Name and Surname 

Name and Surname 

Sex Male Female Date of Birth Age Year Nationality Nationality 

ID Type Personal ID Card Passport Other (Please specify) No. 

Issued by Issued date Expiry date Status Single Married Divorce Widowed 

Name and Surname spouses ID No. Date of Birth 

Education Below Bachelor’s Degree Bachelor’s Degree Master’s Degree Above Master’s Degree 

Sex Male Female 

Issued date 

Age Date of Birth Year Nationality Nationality 

ID Type Personal ID Card Passport Other (Please specify) No. 

Issued by Expiry date Status Single Married Divorce Widowed 

Name and Surname spouses ID No. Date of Birth 

Education Below Bachelor’s Degree Bachelor’s Degree Master’s Degree Above Master’s 

รายละเอียดผู้ถือหน่วยลงทุน – สําหรบับคุคลธรรมดา 

สถานะทางการเงนิ – สําหรบับคุคลธรรมดา 



 
(     )   ตนเอง          (     )   บคุคลอื�น (ระบ)ุ.................................................................................  เลขที�บตัรประจําตวัประชาชน....................................................................................... 
ที�อยู.่............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
โทรศพัท์  ...............................................  โทรสาร...............................................   Email………………....……………...............…………   ความสมัพนัธ์ (ระบ)ุ .................................... 
ผู้ รับผลประโยชน์ หมายถึง บคุคลที�ได้รับประโยชน์ทอดสดุท้ายจากการทําธุรกรรมและบคุคลที�มีอํานาจควบคุมหรือตดัสินใจทอดสดุท้ายเกี�ยวกบัการทําธุรกรรม กรณีผู้ รับผลประโยชน์เป็นบคุคลอื�น โปรดแนบเอกสารประกอบเพื�อใช้
ในการแสดงตนและต้องเปิดเผยข้อมลูผู้ รับผลประโยชน์เช่นเดียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุสิภา สมาชิกสภาท้องถิ�น ผู้บริหารท้องถิ�นหรือข้าราชการการเมืองหรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ ร่วมงานใกล้ชดินกัการเมือง หากใช่โปรดระบชืุ�อนกัการเมืองที�เกี�ยวข้อง..................................................................................................................... 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ เคยมีประวตัิการกระทําความผดิมลูฐานตามกฎหมายฟอกเงิน*รายละเอียดความผิดมลูฐานตามข้อกําหนดและเงื�อนไขการลงทนุข้อ 13. 

(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ เคยถกูยดึ อายดัทรัพย์สนิ หรือมีคําสั�งให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดิน 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ มีสญัชาตอิเมริกนั หากใช่โปรดระบสุถานที�เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา................................................................................................................................................................ 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ มีหนงัสือเดนิทางสหรัฐอเมริกา หมายเลข................................................................. วนัที�ออก..................................................  วนัหมดอาย.ุ..................................................... 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ ได้รับอนญุาตให้พํานกัอาศยัเป็นการถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา / มีวีซ่าถาวร หมายเลขวีซา่.....................................  วนัที�ออก.............................  วนัหมดอาย.ุ......................... 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ มีหมายเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา  หมายเลข............................................................................................................................................................. 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ มีหมายเลขประกนัสงัคมในประเทศสหรัฐอเมริกา  หมายเลข.............................................................................................................................................................  
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ มีถิ�นที�อยูอ่าศยัในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดระบทีุ�อยู.่............................................................................................................. หมายเลขโทรศพัท์.............................................. 
(     ) ใช่   (     ) ไมใ่ช ่ มีผู้ รับมอบอํานาจหรือตวัแทนในประเทศสหรัฐอเมริกา หากมีโปรดระบชืุ�อ..................................................................................  ที�อยู.่................................................................ 
 .............................................................................................................................................................................................  หมายเลขโทรศพัท์............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อบญัชีเงินฝากจะต้องตรงกบัชื�อผู้ ถือหน่วย เว้นแตโ่ครงการกองทนุจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น และโปรดแนบสําเนาสมดุคูฝ่ากที�มีชื�อ และลงนามรับรองสําเนา 
The account’s name must be the same as the unitholder’s name, unless specified otherwise in the fund prospectus. Please attach a copy of your passbook showing account’s number and name. 
(     )  รับเป็นเช็คในนามของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยสง่ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที�ระบไุว้ข้างต้น / Cheque (A/C Payee) payable to Unitholder only, mailed to Unitholder at the above address. 
(     ) โอนเข้าบัญชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Credit Unitholder’s Deposit Account     ชื�อบัญชี / Account Name : ……………………………………………………………………………………………………… 
 ธนาคาร / Bank : …………………………………….…………   สาขา / Branch : …………………………………………..    เลขที�บญัชี / Account No. : ………………………………………...    
 ประเภทบญัชี / Account type  (     )  ออมทรัพย์ / Saving Account     (     )  กระแสรายวนั / Current Account 

ในกรณีที�กองทนุมีการจ่ายเงินปันผล ข้าพเจ้าขอให้นายทะเบียนกองทนุ /  In case the fund pays dividend, I/We would like the fund’s registrar 
          (     )  ไม่หักภาษี ณ ที�จ่าย / Not to deduct withholding tax            

(     )  หักภาษี ณ ที�จ่าย / To deduct withholding tax at source 

การรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงนิปันผล (ถ้ามี) / Payment of Redemption Proceeds and Dividend (If any) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูข้างต้นถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทกุประการ โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขต่างๆ ที�ระบุไว้ในหนงัสือชี �ชวนของแต่ละกองทนุที�
ข้าพเจ้าจะซื �อ ตลอดจนข้อกําหนดที�ระบไุว้ข้างหลงัใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุนี � และ/หรือที�บริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ�มเตมิหรือเปลี�ยนแปลงตอ่ไปในอนาคต 
I/We hereby certify that information provided herein is accurate and trustful. I/We have read and agreed to be bounded by the terms and conditions specified in the fund prospectus, overleaf and 
those which will be announced by the Solaris Asset Management Co., Ltd. In the future. 

 
 

 ลายมือชื�อผู้ขอเปิดบัญชี ...................................................................................ตราประทบัของบริษัท(ถ้ามี) 
 Signature’s Applicant     (……………………………………….…....…………....)Company’s Seal (if any) 
 
 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน 

กรณีบุคคลธรรมดา 
ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
สาํเนาบตัรประชาชน  พร้อมเซ็นรับรอง  
สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝาก (กรณีรับเงินค่าขายคืนเข้าบญัชี) 
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลลกูค้า (Customer Profile) เฉพาะลูกคา้ที"เปิดบญัชีกองทนุผ่าน บลจ. 
แบบฟอร์มแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั/ไม่เป็นบคุคลอเมริกนั (ประเภทบคุคลธรรมดา) 
แบบฟอร์ม W-9 (กรณีเป็นบคุคลอเมริกนั) 
แบบฟอร์ม W-8BEN (กรณีไม่เป็นบคุคลอเมริกนั)  

กรณีนิติบคุคล 
ใบคําสั�งเปิดบญัชีกองทนุ 
หนงัสอืรับรองบริษัทที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ  
ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
รายงานการประชมุ(ถ้ามี) 
หนงัสอืมอบอํานาจ(ถ้ามี) 
หนงัสอืบริคณห์สนธิ 
ตวัอย่างลายมือชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจที�ระบใุนหนงัสอืรับรอง 
บญัชีรายชื�อผู้ ถือหุ้น (บอจ.5) กรณีถ้ามีผู้ ถือหุ้นตั �งแต่ 30%ขึ �นไป แนบเอกสารของผู้
ถือหุ้นด้วย 
สาํเนาบตัรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ของกรรมการผู้ มีอํานาจ (หากไม่มีใช้ Passport 
ต้องมีอายคุงเหลอืไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ �นไป) หรือในกรณีที�เป็นบัตรข้าราชการ (มีรูป
ถ่าย) ถ้าไม่มีเลขที�บตัรประชาชนให้ใช้สาํเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รับรอง 

 
สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝาก (กรณีรับเงินค่าขายคืนเข้าบญัชี) 
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมลูลกูค้า (Customer Profile) สําหรับลกูค้านิติบุคคล เฉพาะ
ลูกคา้ที"เปิดบญัชีกองทนุผ่าน บลจ.โซลาริส 
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลลกูค้า (Customer Profile) สําหรับผู้ มีอํานาจ “กรณีเปิด
บญัชีในนามนิติบคุคล” 
แบบฟอร์มแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (ประเภทนิติ
บคุคล) 
แบบฟอร์ม W-9 (กรณีเป็นบคุคลอเมริกนั) 
แบบฟอร์ม W-8BEN-E (กรณีไม่เป็นบคุคลอเมริกนั) 

 

ทั6งนี6 เอกสารประกอบทุกชนิด จะต้องลงนามรับรองสําเนาโดยเจ้าของหรือผู้มีอํานาจลงนามให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมประทับตรา 

 
 
สําหรับเจ้าหน้าที� 
For official use only 

 

 
ผู้แนะนําการลงทุน / Investment Consultant 

      

รหสัผู้แนะนําฯ / IC No. 

 
ผู้ ทํารายการ / Teller 

ต้นฉบับ – สําหรับบริษัทจัดการ/นายทะเบียน 

 
ผู้อนมุติั / Authorizer 

ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ / Account Opening Form 
 

ผู้ รับผลประโยชน์ 

รายละเอียดผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) – สําหรบับคุคลธรรมดา 



ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการเปิดบัญช ี
ผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน (“ผู้ลงทนุ”) มีความประสงค์ท่ีจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีบริหารและจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ตามใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ( “ค าขอ”) และข้อก าหนดและเง่ือนไขการลงทนุ 
(“ข้อก าหนดและเง่ือนไข”) ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของค าขอท่ีข้อก าหนดและเง่ือนไขนีแ้นบอยู่ และถือเป็นเอกสารฉบบัเดียวกนั 
ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงกับบริษัทจัดการดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณารับ หรือปฎิเสธใบค าขอของผู้ลงทนุ โดยไมจ่ าเป็นต้องชีแ้จงใดๆ แก่ผู้ลงทนุนัน้ 
2. ในกรณีท่ีผู้ลงทนุได้เปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการแล้ว บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปฎิเสธการจองซือ้ และ/หรือ การขายคืน และ/หรือ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือ

ค าสัง่อ่ืนใดของผู้สัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะชีแ้จงเหตผุลแก่ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสมควร และบริษัทจดัการมีสิทธิกระท าการหรืองดเว้นกระท าการใดๆ ตามวตัถปุระสงค์ และนโยบาย
ของกองทนุ และสิทธิและหน้าท่ีของบริษัทจดัการท่ีระบไุว้ในโครงการ และหนงัสือชีช้วนของแตล่ะกองทนุท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัตัง้ขึน้และจดัการโดยบริษัทจดัการ 

3. เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทนุและเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล รวมถึงเงินท่ีได้จากการขายคืนอตัโนมตัิ (ถ้ามี) จะต้องเป็นผู้ ถือหน่วยท่ีมีช่ือในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทนุเท่านัน้ 

4. ตวัแทนสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (“ตวัแทนสนบัสนนุ”) เป็นเพียงตวัแทนของบริษัทจดัการในการรับค าสัง่ซือ้ และ/หรือ ค าสัง่ขายคืน และ/หรือ ค าสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแทนบริษัทจดัการเท่านัน้ หน้าท่ีในการจดัสรรหน่วยลงทนุตามค าสัง่เป็น
หน้าท่ีของบริษัทจดัการแตเ่พียงผู้ เดียว 

5. ในกรณีท่ีผู้ลงทนุไมใ่ช่ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุยืนยนัวา่ ก่อนการลงทนุแตล่ะครัง้ ผู้ลงทนุได้รับคูม่ือผู้ลงทนุ หรือคูม่ือภาษีเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีใช้ในการขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการและ/หรือผู้
จดัจ าหน่าย และ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนสนบัสนนุ รวมทัง้พนกังานผู้ท าหน้าท่ีในการขายหน่วยลงทนุของบคุคลดงักลา่วแล้ว และผู้ลงทนุมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เป็นอย่างดีวา่ 
1) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผู้ลงทนุควรจะศกึษาข้อมลูตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุอย่างละเอียด 
2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ และอาจไมไ่ด้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไมส่ามารถขาย คืน

หน่วยลงทนุได้ตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้ 
3) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ผู้แนะน าการลงทนุของบคุคลดงักลา่วจะจดัให้มีการให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสมถกูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์และความต้องการ

ของผู้ลงทนุ โดยพิจารณาจากผลการประมวลข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ลงทนุ และในกรณีท่ีผู้ลงทนุไมป่ระสงค์จะลงทนุในหน่วยลงทนุตามค าแนะน าของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ร่วมทัง้ผู้ติดตอ่
กบัผู้ลงทนุของบคุคลดงักลา่ว ผู้ลงทนุจะได้รับค าชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระดบัความเสี่ยงของกองทนุรวมท่ีผู้ลงทนุประสงค์จะลงทนุ ในกรณีท่ีกองทนุรวมดงักลา่วมีระดบัความเสี่ยงสงูกวา่ระดบัความเสี่ยงท่ีผู้ลงทนุยอม รับได้ เว้นแตบ่ริษัทจดัการ และ/หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน นอกจากนี  ้ผู้ลงทนุได้รับค าเตือนในเร่ืองตา่งๆ ตามกฎเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนัได้แก่ 
ก) ค าเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
ข) ค าเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ๆ 
ค) ค าเตือนวา่ ในกรณีท่ีผู้ลงทนุให้ข้อมลูท่ีไมต่รงกบัความจริง ผู้ลงทนุอาจได้รับค าแนะน าท่ีไมเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทนุ เน่ืองจากค าแนะน าท่ีให้นัน้ได้พิจารณาจากข้อมลูเพียงเท่าท่ีผู้ลงทนุเปิดเผยเท่านัน้  

4) ผู้ลงทนุยืนยนัวา่ การลงทนุเป็นการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุโดยล าพงัไมม่ีผลเป็นการผกูพนับริษัทจดัการ และไมม่ีผลให้บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 
6. ส าหรับผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  และกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทนุได้อา่นและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความท่ีปรากฎอยู่ในคูม่ือภาษี และผู้ลงทนุรับทราบวา่บริษัทจดัการ มิได้เป็นผู้ให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทนุ 
7. ผู้ลงทนุรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ววา่ พนกังานผู้ท าหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนสนบัสนนุจะได้รับผลตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ี  

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ ก าหนดแล้วแตก่รณี ทัง้นีผ้ลตอบแทนดงักลา่วบริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือตวัแทนสนบัสนนุจะเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วแตก่รณี โดยจะไมเ่ป็นการเพ่ิมคา่ใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีผู้
ลงทนุหรือกองทนุรวมต้องรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุแตอ่ย่างใด 

8. ผู้ลงทนุรับทราบเป็นอย่างดีแล้ววา่ บริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนสนบัสนนุรวมทัง้พนกังานผู้ท าหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลดงักลา่วมีหน้าท่ีและความผกูพนัท่ี
จะต้องปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ของหน่วยงานราชการผู้มีอ านาจอ่ืนใด หรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง ผู้ลงทนุจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนสนบัสนนุรวมทัง้พนกังานผู้ท าหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลดงักลา่ว อย่างเตม็ความสามารถทกุประการ รวมทัง้ 

               ก) ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของผู้ลงทนุ ข้อมลูเพ่ือการรายงานธรุกรรมตามพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และข้อมลูตามกฏหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
               ข) ยินยอมท่ีจะน าสง่ และหรือลงนามในเอกสาร และ/หรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบคุคลดงักลา่วหรือตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้มีอ านาจกฏหมายก าหนด ซึ่งครอบคลมุรวมถึงกฎหมาย FATCA ของประเทศสหรัฐอเมริกา) 
9. บรรดาการติดตอ่ หนงัสือติดตอ่ หรือ/หนงัสือบอกลา่ว และ/หรือเอกสารอ่ืนใด ท่ีจะติดตอ่หรือสง่ให้แก่ผู้ลงทนุ ให้บริษัทจดัการติดตอ่ด้วยวิธีใดก็ได้ไมว่า่จะเป็นการแจ้งทางโทรศพัท์ โทรสาร อีเมลล์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไมล่งทะเบียนก็ตาม หรือให้คน

น าไปสง่เอง หรือการติดตอ่สื่อสารด้วยวิธีอ่ืนใด ในกรณีท่ีได้สง่ยงัหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อีเมลล์ ท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในค าขอ หรือหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร หรืออีเมลล์ หรือท่ีอยู่ท่ีผู้ลงทนุได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุแล้ว ให้ถือวา่ให้สง่ให้แก่ผู้
ลงทนุแล้วโดยชอบ ทัง้นีโ้ดยไมค่ านึงถึงวา่ ผู้ลงทนุจะได้รับด้วยตนเองหรือไมก่็ตาม หรือจะมีผู้รับไว้หรือไมก่็ตาม ในกรณีท่ีสง่ให้ไมไ่ด้เพราะผู้ลงทนุย้ายท่ีอยู่ หรือท่ีอยู่ดงักลา่วนีเ้ปลี่ยนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอนไป โดยไมไ่ด้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการ
รือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสือถึงบริษัทจดัการก็ดี หรือสง่ไมไ่ด้เพราะหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อีเมลล์หรือท่ีอยู่ท่ีผู้ลงทนุได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุไมถ่กูต้องก็ดี ให้ถือวา่ผู้ลงทนุได้รับและทราบหนงัสือติดตอ่ค าบอกกลา่ว หรือหนงัสืออ่ืนใดของ
บริษัทจดัการแล้วโดยชอบ 

10. ผู้ลงทนุและบริษัทจดัการตกลงร่วมกนัวา่ความไมส่มบรูณ์หรือเป็นโมฆะของข้อก าหนดและเง่ือนไขใด หรือบางสว่นย่อมไมม่ีผลกระทบตอ่ข้อก าหนดและเง่ือนไขข้ออ่ืนๆ หรือข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด โดยให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีเหลือตามท่ี
กลา่วมานีม้ีผลบงัคบัใช้อยู่ตอ่ไปจนกวา่จะสิน้สดุลง หากข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือข้อความตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รวมถึงประกาศอ่ืนใดจากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. เก่ียวกบั
เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และการแตง่ตัง้ตวัแทนสนบัสนนุ ให้ข้อความตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันีใ้ช้บงัคบัเฉพาะท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศดงักลา่ว 

11. ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุไมม่ีมลูคา่คงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไมม่ีการติดตอ่ขอให้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้เจ้าของบญัชีทราบ 
12. ผู้ลงทนุรับรองและยืนยนัวา่ 

1) ผู้ลงทนุมิใช่บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีมสีญัชาติสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่อาศยัในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา 
2) ผู้ลงทนุมิได้ช าระและจะไมช่ าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุนีใ้นสหรัฐอเมริกา 
3) ตกลงท่ีจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในทนัทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในค ารับรองดงักลา่วข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต 

13. ข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทนุ   
1) ผู้ลงทนุรับทราบวา่ ผู้ลงทนุจะไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได้ 
2) ผู้ลงทนุรับทราบวา่ ผู้ลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการให้กบัหรือเพ่ือประโยชน์กบั  1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา  หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท  หรือห้างหุ้นสว่น  เป็นต้น  ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4)ผู้ลงทนุซึ่งติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมร่ับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ  หากการโอน
นัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้กบัหรือเพ่ือประโยชน์กบัผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น  

3) ผู้ลงทนุรับทราบวา่ บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการโอนสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบับคุคลหรือกลุม่บคุคลใดท่ีท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลใดมีการถือครองหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
14. เพ่ือให้บริษัทจดัการ (รวมถึงกองทนุภายใต้การบริหาร) และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศได้ (รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA และกฎหมายเก่ียวกบัการฟอกเงิน) และเพ่ือเป็นการลด

ขัน้ตอนท่ีผู้ลงทนุจะต้องน าสง่เอกสารข้อตกลงอนัเก่ียวกบัหน้าท่ีของผู้ลงทนุ ข้อมลู ค ายืนยนั และค ายินยอมใดๆ เก่ียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมลู การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารท่ีอ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งตอ่ไป
จะเรียกรวมวา่ “เอกสารข้อมลู”) ให้กบับคุคลดงักลา่วข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของกองทนุเปิดบญัชีนี ้ผู้ลงทนุตกลงยินยอมให้บคุคลดงักลา่วข้างต้นทัง้หมดรวมถึงตวัแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมลูของผู้ลงทนุเสมือนหนึ่งวา่ ผู้ลงทนุได้
มอบเอกสารและข้อมลูนัน้กบับคุคลดงักลา่วทกุราย และบคุคลดงักลา่วทกุรายสามารถน าสง่/ใช้เอกสารและข้อมลูนัน้ ระหวา่งกนัได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ และหรือบคุคลแตล่ะรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมลูเพ่ิมเติมจกาผู้ลงทนุในภายหลงัได้  

15. ผู้ลงทนุยืนยนัวา่ ข้อมลูท่ีผู้ลงทนุให้ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั ถกูต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงทกุประการ หากข้อมลูดงักลา่วของผู้ลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทนุตกลงท่ีจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบเพ่ือท าการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมลูของผู้ลงทนุโดยมิชกัช้า อนึ่ง ผู้ลงทนุยืนยนัวา่ได้อา่นและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีนี ้รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนใดท่ีปรากฎอยู่ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุของผู้ลงทนุ
นอกจากนีผู้้ลงทนุยอมรับและตกลงท่ีจะผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของแตล่ะกองทนุท่ีผู้ลงทนุจะลงทนุ ตลอดจนข้อก าหนดข้อก าหนดในการใช้บริการอ่ืนใดของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขในเอกสารดงักลา่วข้างต้น ผู้ลงทนุยืนยนัและต าแลงท่ีจะผกูผนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลงทกุประการ 
 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน 
หากต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทแต่งตัง้ 

 



 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน โซลารสิ จาํกดั 
ชั �น 8 อาคารลิเบอร์ตี �สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 66 2 624 6333 โทรสาร 66 2 624 6330 www.solarisfunds.com 

ใบคาํสั� งซื �อ 
Subscription Form 

 
ผู้สนบัสนนุการขายฯ / Agent 

เลขที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder No. 

วนัที� / Date 

 
ชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หมายเลขโทรศพัท์ 
Unitholder Name  : …………………………………………………………………………………………………………    Telephone No.           :    ……………………………….................. 
ชื�อกองทนุ 
Fund Name :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

จํานวนเงินที�ต้องการซื �อ           
Subscription Amount (In Baht) 
 

ชําระโดย / Paid by 
(     )  ผ่านบญัชีธนาคาร (ระบชืุ�อ) / Payment made via bank (Please specify) …………………………………………..………   สาขา / Branch ………………………………………. 

(     )  หกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ / Automatic Tranfer System (ATS)                   (     )  บตัรเครดิต / Credit card ………………………………………………………………………………. 

(     )  เช็ค, ดร๊าฟ / Cheque, Draft เลขที� / No.  ……………………………………   ธนาคาร / Bank ………………………………………. สาขา / Branch …………………………………… 
(     )  อื�นๆ / Other …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สําหรับการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว / For investment in Long-Term Equity Fund 
ในกรณีที�กองทุนรวมหุ้ นระยะยาวที�ข้าพเจ้าลงทุนในปัจจุบนั มีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือจํานวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทจดัการโอนย้ายหน่วยลงทนุของข้าพเจ้าไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื�น โดยข้าพเจ้าจะแจ้งชื�อกองทนุรวมดงักล่าว
ภายใน 2 วนัทําการนบัตั �งแต่วนัที�เกิดเหตเุลิกกองทนุ หากเกินกําหนดเวลาที�กําหนดให้บริษัทจดัการพิจารณาเลือกกองทนุตามที�เห็นสมควร 
In case there is a decrease in value of unit or amount of units in LTF that causes the fund to be liquidated by the terms and conditions in Notification of the office of the SEC. I wish to transfer all 
my units to another LTF fund and I will inform the name of fund within two business days from the day of event. If more than the allotted time, I agree to allow S-Funds to transfer my units into the 
appropriated fund. 
 

        ลงนามทํารายการ......................................................................................................... 
ลายมือชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder’s Signature 

ตามที�ข้าพเจ้าได้ลงทนุในกองทนุนี � / As I/We invested in this fund : 
ข้าพเจ้าได้รับ,อ่านและเข้าใจข้อมลู/สาระสาํคญัต่างๆ ของกองทนุนี �เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมที�ได้รับอนมุติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที�แก้ไขเพิ�มเติม โดย
ชอบตามกฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุที�จดัทําขึ �นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและยอมรับความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องทั �งหมดจากการลงทุนในกองทุน
นี � / I/We confirm that I/We understand the relevant information pertaining to the Fund before deciding to invest in it. I/We acknowledge and hereby agree to be bound by the terms, conditions and details stipulated in 
the Mutual Fund’s Project which has been approved by the SEC (including any amendment thereof), together with the Commitments between the Management Company and the Unitholders as duly executed and 
signed by and between the Management Company and Trustee of the Mutual Fund. I/We acknowledge accept all risks associated with this investment. I/We acknowledge that. 
(     ) กรณีลงทนุในกองทนุรวมที�มีระดบัความเสี�ยงสงูกว่าระดบัความเสี�ยงที�สามารถลงทนุได้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที�ระบุไว้ในคําสั�งฉบบันี �เป็นกองทุนรวมที�มีระดับความเสี�ยงสงูกว่าระดับความเสี�ยงที�ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ 

และข้าพเจ้าได้รับคําชี �แจงเพิ�มเติมเกี�ยวกบัระดบัความเสี�ยงของกองทนุรวมที�ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทนุตามที�ระบไุว้ในคําสั�งฉบบันี �แล้ว และข้าพเจ้ายงัคงมีความประสงค์ที�จะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�ระบุไว้ในคําสั�งฉบบันี � 
ซี�งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง / I/We hereby confirm to the Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund of which the application, 
and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual funds specified in this application, which is based on my/our own decision. 

(     )   กรณีกองทนุรวมมีการลงทนุในต่างประเทศ หากเป็นการลงทนุในกองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี�ยงทั �งหมดที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั �นๆ เช่นความผันผวนของราคา/มูลค่า
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที�ลงทนุ ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี�ยงของประเทศที�ลงทนุหรือเกี�ยวข้องกบัการลงทนุ รวมไปถงึความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจสง่ผลให้ข้าพเจ้าอาจได้รับกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
จากการลงทนุในกองทนุ หรืออาจได้รับคืนเงินตํ�ากว่าเงินลงทนุเริ�มแรกได้ และข้าพเจ้าตกลงซื �อหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในคําสั�งซื �อหน่วยลงทนุนี �โดยจะไม่เพิกถอนคําสั�งซื �อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนที�ระบุไว้ใน
คู่มือผู้ลงทุน และขอให้คํารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความี�ระบุไว้ด้านหลงัคําสั�งนี � / I/We invest in the unit trusts of a Foreign Investment Fund (FIF), the Funds are subject to foreign investment risks i.e. 
Market risk, Liquidity risk, Country risk, and Foreign exchange rate risk which it is possible that I/We may receive gain/loss from Foreign exchange rate or may receive back money less than the original 
investment amount. And I/We hereby agree to purchase investment units as stated above. I/We shall not cancel this subscription order in any circumstances except that cases as outline in the investor’s Bill of 
Rights. Also I/We certify the statement printed on the back of this form. 

(     ) กรณีกองทนุรวมที�มิได้ป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนทั �งจํานวน ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทนุรวมที�ระบไุว้ในคําสั�งฉบบันี �เป็นกองทนุรวมที�มิได้ป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนทั �งจํานวน ซึ�งข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับ
กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน และ/หรือได้รับเงินคืนตํ�ากว่าเงินลงทนุเริ�มแรกได้ และข้าพเจ้ายงัคงมีความประสงค์ที�จะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�ระบไุว้ในคําสั�งฉบบันี � ซึ�งเป็นการตัดสินใจลงทุนของข้าพเจ้าเอง / I/We hereby 
confirm to the Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund that does not hedge against the exchange rate risk entirely. Therefore, I/We 
may suffer losses or gain profits from the exchange rate and/or receive the proceeds from investment lower than my/our principal amount, and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual fund 
as specified in this application, which is based on my/our own decision. 

(     ) กรณีลงทุนในกองทุน RMF/LTF ข้าพเจ้าได้รับคู่มือภาษีรวมถึงทราบเงื�อนไขและภาระผูกพันเกี�ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื�อการเลี �ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว / I/We hereby confirm to the 
Management Company that I/We have received the tax information regarding RMF/LTF which I/We wish to invest in this application. 

 

         ลงนามรับทราบความเสี�ยง/ข้อมลู............................................................................................. 
                                             ลายมือชื�อผู้ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder’s Signature 

คําเตือน : การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี�ยงของการลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเริ�มแรก และอาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที�กําหนด 
หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที�มีคําสั�งไว้ และผู้ลงทนุควรซื �อขายหน่วยลงทนุกบับคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
Warning : Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risks. The value of investments and the income from them may fall as well as rise, and you are not guaranteed to get the money redemption or 
investment units could not be sold within the specified period. There is also a risk that your redemption proceed are delayed or denied. Investors should subscript/redeem units trusts through organization and/or 
person that has been approved or accredited by the office of the SEC. 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชี �ชวนของแต่ละกองทนุให้เข้าใจก่อนตดัสนิใจลงทนุ หากท่านต้องการทราบข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ�มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที�บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน / Investor 
should study information in the fund prospectus before making a decision to invest and should keep the information for future references. Investors also have a right to request for more information from the Asset 
Management Company or the selling agents. 

สําหรับเจ้าหน้าที� 
For official use only 

 

 
ผู้แนะนําการลงทนุ / Investment Consultant 

      
รหสัผู้แนะนํา / IC No. 

 
ผู้ ทํารายการ / Teller 

 
ผู้อนมุติั / Authorizer 

ตวัเลข                                                        บาท 
In number                                                              Bath 

ตวัอกัษร 
In word 



คํารับรองและคํายืนยันต่อบริษัทจัดการ 

1. ข้าพเจ้าตกลงจะซื �อหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในใบคาํสั�งนี � โดยไม่เพิกถอนคําสั�งซื �อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น ในกรณีที�คําสั�งซื �อนี �ถกูปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที�จะรับเงินที�ได้ชําระแล้วคนืโดยไม่มีดอกเบี �ย ทั �งนี � ข้าพเจ้าตกลงยินยอม
ที�จะเสียคา่ธรรมเนียมในการนี �และยอมรับที�จะปฏิบตัติามข้อกําหนดและเงื�อนไขทั �งหมดที�ระบไุว้ในหนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ โดยข้าพเจ้าได้รับคูม่ือภาษีและ/หรือหนงัสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที�
ผู้ลงทุนควรทราบ / I/We agree to purchase the fund units as stated above and shall not cancel this subscription order in any circumstances. In case that this subscription is denied, I/We agree to 
accept the return of the paid money without interest. I/We agree to pay the subscription fee as well as accept and agree to be bound by all terms and conditions indicated in fund’s prospectus. I/We 
have received the tax manual and/or fund’s prospectus which contains material information for investors. 

2. ข้าพเจ้ายินยอมเสียคา่ธรรมเนียมการซื �อหน่วยลงทนุและยินยอมผกูพนัตามเงื�อนไขข้อกําหนดและข้อความใดๆ ที�ระบไุว้ในหนังสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน / I/We agree to pay the subscription fee and consent to 
be bound by all terms and conditions specified in the fund’s prospectus. 

3. ข้าพเจ้าจะคํานึงถึงเงื�อนไขเรื�องสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและเข้าใจรายละเอียดในคู่มือแล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวหรือกองทุนเพื�อ         
การเลี �ยงชีพก่อนระยะเวลาที�ต้องถือครอง ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชําระคนืภาษีที�ได้รับการลดหย่อนและเงินเพิ�มแก่กรมสรรพากร / I/We have been aware of the requirements 
regarding the personal income tax benefits of the investment. The event that I/We redeem an LTF or RMF fund unit before the period required, I/We may lose the personal income tax benefits and 
must return the value of all such benefits to the revenue department. 

4. ในกรณีที�ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที�ได้รับอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยชอบด้วย
กฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนที�จดัทําขึ �นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case that the fund units are allocated to an 
investor, the investor acknowledges and consents to be bound by the conditions set in the fund’s prospectus which has been approved by the office of the SEC and legally amended later as well as 
the bindings between the asset management company and the unitholders. Such bindings must be lawful and signed by the trustee of the fund. 

 

คู่มือผู้ลงทนุ 

สิทธิของผู้ลงทุน / Unitholder’s Rights 

1. สิทธิในการรับทราบรายชื�อของบริษัทจัดการทุกแห่งที�ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนเพื�อทําการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุน / The right to know the names of all 
asset management companies which appoint ordinary persons of juristic persons to be the selling agents of fund units. 

2. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ ที�อยู่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคนืรวมทั �งชื�อ ที�อยู่ และเลขประจําตวัพนกังาน ผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว / The right to know the names 
and the addresses of the asset management companies and the selling agents as well as the names, the addresses, and the employee identification numbers of representatives of such juristic 
persons. 

3. สิทธิที�จะได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกับความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับหน่วยลงทุนที�ได้รับคําแนะนําเพื�อซื �อหน่วยลงทุนนั �น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี�ยวกับความเสี�ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุน / The right to 
know the risks of the suggested fund units as well as the right to know the warnings and the explanation regarding the risks of investment in fund units. 

4. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยหรือต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�อยู่ในขั �นตอนการดาํเนินการเพื�อควบรวมกองทุนรวม เป็น
ต้น / The right to know the facts which can significantly affect investors’ benefits of affect the investment decisions i.e. selling the units of a mutual fund which is under a merging process. 

5. สิทธิในการรับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที�ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคนือาจได้รับจากการซื �อหรือขายหน่วยลงทนุ เป็นต้น / The right to know the conflicts 
of interest such as fees or compensation which the selling agents may receive from selling or redeeming the fund units. 

6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการตดิตอ่ในลกัษณะที�เป็นการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ (Cold Calling) / The right to express the intention not to receive a cold calling. 
7. สิทธิของผู้ลงทนุที�มิใช่ผู้ลงทนุสถาบนัที�จะยกเลิกคาํสั�งซื �อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที�เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ทั �งนี �ตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนดไว้ / The right of non-

institutional investors to cancel buying or redeeming orders of fund units within time limit specified by law if the transactions were initiated by cold callings. 
8. สิทธิในการขอรับหนังสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน / The right to request a summary prospectus from the asset management companies or selling 

agents. 

 
การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทนุ / Customer Complaints 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเรียนเกี�ยวกบั “การประกอบธุรกิจ” ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื �อคืนที�เป็นนิติบุคคล หรือเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ของพนักงานหรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที�จะทําการบันทึกข้อร้องเรียนดงักล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื�อรับรองความถูกต้องก่อนดําเนินการแก้ไข
ปัญหา ทั �งนี �ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยื�นข้อร้องเรียนได้ที� / Unitholders can make complaints about the business conduct of the asset management company and the selling agents which is a juristic person. 
Unitholders can also make complaints about the services of the company’s staff or marketing representatives. Either oral complaints or written complaints may be made. In case of oral complaints, the 
company’s staff will record the complaints in letter and let the unitholders approve and sign the letter before resolving the problems. Unitholders can submit the complaints at 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จํากดั ชั �น 8 อาคารลิเบอร์ตี �สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 0-2624-6333 
 Solaris Asset Management Co., ltd.  8th Floor Liberty Square Building 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0-2624-6333 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการแตง่ตั �งขึ �นอย่างเป็นทางการ (รายละเอียดตามหนงัสือชี �ชวน) 
 The authorized selling agents (Please see prospectus for details) 
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (Help Center) โทรศพัท์ 0-2263-6000 
 The office of the Securities and Exchange Commission (Help Center) Tel. 0-2263-6000 
ทั �งนี � กรณีร้องเรียนด้วยวาจา บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื �อคืนจะบนัทึกข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อให้ผู้ลงทนุได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูและลงนามรับรองความ

ถกูต้อง / For oral complaints, the company or the selling agents will record the complaints in letter so that the investors can review the completeness and accuracy of the information and sign to approve. 



 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน โซลารสิ จาํกดั 
ชั �น 8 อาคารลิเบอร์ตี �สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 66 2 624 6333 โทรสาร 66 2 624 6330 www.solarisfunds.com 

รายละเอียดข้อมลูลกูค้า (Customer Profile) 
 

                                                                          คาํนําหน้าชื	อ  (     ) นาย   (     ) นาง    (     ) นางสาว   (     )  อื�นๆ (ระบ)ุ ……………………………   

ชื	อ – นามสกุล :  ………………………….…………………….................................  บัตรประชาชน / บตัรอื�น (ระบ)ุ......................................  เลขที�  : .....................……….........................  
 
 
ส่วนที	 1 สําหรับการลงทุนทั	วไป 
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไหร่ (เฉพาะบคุคลธรรมดา) 
 (     )   เกิน 60 ปี (     )   50 – 60 ปี (     )   35 – 49 ปี (     )   ตํ�ากวา่ 35 ปี 
2. ระดับการศึกษาของท่าน (เฉพาะบคุคลธรรมดา) 
 (     )   ตํ�ากวา่ปริญญาตรี (     )   ตั �งแต่ปริญญาตรีขึ �นไป 
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน, หุ้นกู้, หุ้น, พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารอนุพันธ์) 
 (     )   ไมม่ี (     )   น้อยกวา่ 1 ปี (     )   1 – 5 ปี (     )   มากกวา่ 5 ปี 
คาํแนะนําสําหรับการตอบคาํถามในข้อ 4, ข้อ 5. และข้อ 6. คาํว่า “เงินลงทุนในส่วนนี ;” ให้หมายถึง ในกรณีดังต่อไปนี ; 
(1) กรณีที	ท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนนั;น หรือ 
(2) ถ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือประสงค์ที	จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนที	รับความ

เสี	ยงได้สูงที	สุด 
4. ระยะเวลาที	ท่านคาดว่าไม่จาํเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี ; 
 (     )   น้อยกวา่ 1 ปี (     )   1 – 3 ปี (     )   3 – 7 ปี (     )   มากกวา่ 7 ปี 
5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี ;เพื	อเป็นค่าใช้จ่ายประจาํหรือไม่ 
 (     )   ต้องการมากที�สดุ (     )   ต้องการบ้าง (     )   ต้องการเพียงเล็กน้อย (     )   ไมม่ีความต้องการ 
6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี ;เมื	อเทียบกับทรัพย์สินของท่าน 
 (     )   มากกวา่ร้อยละ 60 (     )   ร้อยละ 30 – 60 (     )   ร้อยละ 10 – 30 (     )   น้อยกวา่ร้อยละ 10 
7. ทัศนคติเกี	ยวกับการลงทุนของท่าน 
 (     )   ไมส่ามารถทนต่อการขาดทนุเงินต้นได้เลย แม้วา่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูขึ �นบ้าง 
 (     )   สามารถทนต่อการขาดทนุเงินต้นได้เลก็น้อย เพื�อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูขึ �นบ้าง 
 (     )   สามารถทนต่อการขาดทนุเงินต้นได้ เพื�อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูขึ �น 
 (     )   อยากได้ผลตอบแทนที�สงู โดยไมม่ีข้อจํากดัในการลงทนุ 
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที	มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที	สูงในระยะยาว แต่มีความเสี	ยงที	จะทาํให้ขาดทุนได้มากขึ ;นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี	ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด 
 (     )   น้อยที�สดุ โดยต้องการเน้นการลงทนุที�สร้างกระแสรายได้ประจําและให้ความปลอดภยัในการลงทนุสงูสดุ แม้วา่จะได้รับผลตอบแทนในระดบัตํ�าที�สดุ 
 (     )   รับได้ในระดบัหนึ�ง โดยสามารถรับความเสี�ยงในการขาดทนุจากการลงทนุได้บ้าง เพื�อเพิ�มโอกาสที�จะได้รับผลตอบแทนที�สงูขึ �นในระยะยาว 
 (     )   ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี�ยงได้พอสมควร เพื�อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที�สงูกวา่ในระยะยาว 
 (     )   มาก โดยสามารถรับความเสี�ยงได้สงูสดุ เพื�อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที�สงูสดุในระยะยาว 
9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที	ตํ	ากว่าเงินเฟ้อ ซึ	งอาจจะทําให้อํานาจในการซื ;อลดลงได้เมื	อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของ

ท่าน ข้อใดต่อไปนี ;ตรงกับท่านมากที	สุด 
 (     )   เงินต้นสําหรับการลงทนุต้องปลอดภยั แม้วา่จะได้รับผลตอบแทนตํ�ากวา่อตัราเงินเฟ้อ 
 (     )   รับความเสี�ยงในการสญูเสียเงินต้นได้บ้าง เพื�อคงระดบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุให้สงูกวา่อตัราเงินเฟ้อ 
 (     )   เน้นสร้างผลตอบแทนให้สงูกวา่ระดบัเงินเฟ้อในระดบัหนึ�ง โดยสามารถรับความเสี�ยงได้ 
 (     )   ต้องการให้ผลตอบแทนสงูกวา่ระดบัเงินเฟ้อมากที�สดุ โดยสามารถรับความเสี�ยงได้เต็มที� 
10.ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด 
 (     )   ตํ�ากวา่ร้อยละ 10 (     )   ร้อยละ 10 – 20 (     )   ร้อยละ 20 – 50 (     )   มากกวา่ร้อยละ 50 

ส่วนที	 2 สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมที	มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั ;งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV (ไม่ต้องนําไปคิดคะแนน) 
11.ท่านสามารถรับความเสี	ยงด้านอัตราแลกเปลี	ยนได้หรือไม่ 
 (     )   ได้ (     )   ไมไ่ด้ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูข้างต้นถกูต้องตามความเป็นจริงทกุประการหากภายหลงัมีการเปลี�ยนแปลงข้อมลูและรายละเอียดดงักลา่วข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทนัที 

 
                                                                                         ลายมือชื	อผู้ถือหน่วยลงทุน................................................................................................... 
                                                                                                          วันที	...................../............................./............................. 

รายละเอียดผู้ถือหน่วยลงทุน 

แบบสอบถามวัดระดับความเสี	ยงของผู้ถือหน่วยลงทุน 

บลจ.โซลาริส ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ลงทุนก่อนการลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนเป็น... 
 นกัลงทนุประเภทความรับความเสี�ยงตํ�า ต้องการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงินธนาคารเลก็น้อย ไมต้่องการความเสี�ยงหรือรับความเสี�ยงได้น้อย และมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุระยะสั �น ๆ 

 นกัลงทนุประเภทรับความเสี�ยงปานกลางค่อนข้างตํ�า รับความเสี�ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทนุ โดยมุง่หวงัรายได้สมํ�าเสมอ 

 นกัลงทนุประเภทรับความเสี�ยงได้ปานกลางคอ่นข้างสงู ยอมรับมลูค่าเงินลงทนุลดลงเป็นครั �งคราวได้ 

 นกัลงทนุประเภทรับความเสี�ยงสงู ยอมรับการขาดทนุและความผนัผวนของตลาดได้ โดยมุง่หวงัการเติบโตของเงินลงทนุและผลตอบแทนในระยะยาว 

 นกัลงทนุประเภทรับความเสี�ยงสงูมาก ต้องการได้รับโอกาสที�จะได้รับผลตอบแทนสงู และยอมรับการขาดทนุได้ใน significant portion 

 

สาํหรับเจ้าหน้าที	 / For staff 

 

ผู้แนะนําการลงทนุ / Investment 
      

รหสัผู้แนะนําฯ / IC No. 

 

หมายเลขผู้ติดต่อ / License No. 

 

ผู้ทํารายการ / Teller 

 

ผู้อนมุตัิ / Authorizer 

คะแนน : …………… 

ระดบั    : …………… 



1. รหไาทเุยาอนาทนับุจจป

     (   )         ป 06 นิกเ (   )         ป 06 - 05 (   )         ป 94 - 53 (   )  ป 53 าวกำ่ต

2. นาทงอขาษกึศรากบัดะร

     (   )        ีรตาญญิรปาวกำ่ต (   ) ปไน้ึขีรตาญญิรปตแง้ัต

 นาทงอขยพัรทกัลหนในุทงลรากณรากบสะรป .3 แ ลาบฐัรรตับธนัพ ,นุห ,ูกนุห ,นุทงลยวนห งึถยามห ยพัรทกัลห( ละ Derivatives)

     (   )         ีมมไ (   )        ป 1 าวกยอน (   )         ป 5 - 1 (   ) ป 5 าวกกาม

้น�ปไอตงัีดณรกนใ งึถยามหหใ ”้น�นวสนในุทงลนิงเ“ าวำค  6 อขะลแ 5 อข ,4 อขนใมาถำคบอตรากบัรหำสำนะนแำค

อืรห น้ันนุทงอกนในุทงลนิงเงึถาณราจิพนาทหใอข รากดัจทัษิรบบักวยีดเนุทงอกงยีพเมวรนุทงอกนในุทงลนิงเีมนาท่ีทณ�รก )1(

(2) ถาหากทานมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ  หรือประสงคที่จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ ขอใหทานพิจารณาถึงเงินลงทุน

ดุส่ีทงูสดไงย่ีสเมาวคบัร่ีทนุทงอกนใ    

ชใงอตนปเำจมไาวดาคนาท่ีทาลวเะยะร .4 ้น�นวสนในุทงลนิงเ

     (   )        ป 1 าวกยอน (   )              ป 3 - 1 (   )         ป 7 - 3 (   ) ป 7 าวกกาม  

กาจดไยารรากงอตนาท .5 นนวสนในุทงลนิงเ มไอืรหำจะรปยาจชใาคนปเอ่ืพเ้ี

     (   )        ดุส่ีทกามรากงอต (   )        งาบรากงอต (   )             ยอนก็ลเงยีพเรากงอต (   ) รากงอตมาวคีมมไ

นวสดัส  .6 ้น�นวสนในุทงลนิงเ นาทงอขนิสยพัรทบักบยีทเอ่ืมเ

     (   )        06 ะลยอราวกกาม (   )        06 - 03 ะลยอร (   )          03 - 01 ะลยอร (   ) 01 ะลยอราวกยอน

นาทงอขนุทงลรากบักวย่ีกเิตคนศัท  .7

     (   ) งาบน้ึขงูส่ีทนทแบอตลผบัรดไสากอโีมะจาวมแ ยลเดไนตนิงเนุทดาขรากอตนทถรามาสมไ

     (   ) งาบน้ึขงูส่ีทนทแบอตลผบัรดไสากอโีมอ่ืพเ ยอนก็ลเดไนตนิงเนุทดาขรากอตนทถรามาส

     (   ) น้ึขงูส่ีทนทแบอตลผบัรดไสากอโีมอ่ืพเ ดไนตนิงเนุทดาขรากอตนทถรามาส

     (   ) นุทงลรากนใดักำจอขีมมไยดโ งูส่ีทนทแบอตลผดไกายอ

8. ะรนใงูสี่ทนทแบอตลผหใกัม งูสนวผนัผมาวคีมี่ทยพัรทกัลหนในุทงลราก สนาท นักนชเดไนึ้ขกามดไนุทดาขหใำทะจี่ทงยี่สเมาวคีมตแ วายะย ดใบัดะรนใดไนุทงลรากกาจงยี่สเมาวคบัรถรามา

     (   ) ดุส่ีทำ่ตบัดะรนในทแบอตลผบัรดไะจาวมแ ดุสงูสนุทงลรากนใยัภดอลปมาวคหใะลแำจะรปดไยารสแะรกงารส่ีทนุทงลรากนนเรากงอตยดโ ดุส่ีทยอน

     (   ) วายะยะรนใน้ึขงูส่ีทนทแบอตลผบัรดไะจ่ีทสากอโ่มิพเอ่ืพเ งาบดไนุทงลรากกาจนุทดาขรากนใงย่ีสเมาวคบัรถรามาสยดโ ่งึนหบัดะรนใดไบัร

     (   ) วายะยะรนใาวกงูส่ีทนทแบอตลผบัรดไรากนใสากอโงารสอ่ืพเ รวคมสอพดไงย่ีสเมาวคบัรถรามาสยดโ งาลกนาป

     (   ) วายะยะรนใดุสงูส่ีทนทแบอตลผบัรดไรากนใสากอโงารสอ่ืพเ ดุสงูสดไงย่ีสเมาวคบัรถรามาสยดโ กาม

9. ใ ยามหาปเงึถาณราจิพอื่มเ ดไงลดลอื้ซรากนใจานำอหใำทะจจาอ่งึซ อฟเนิงเาวกำ่ตี่ทบัดะรนในทแบอตลผหใะจนุทงลนิงเงอขยัภดอลปมาวคนนเยดโนุทงลราก าลวเงวชงาบน

ดุส่ีทกามนาทบักงรีต้นปไอตดใอข นาทงอขนุทงลรากนใ   

     (   ) อฟเนิงเารตัอาวกำ่ตนทแบอตลผบัรดไะจาวมแ ยัภดอลปงอตนุทงลรากบัรหำสนตนิงเ

     (   ) อฟเนิงเารตัอาวกงูสหในุทงลรากกาจนทแบอตลผารตัอบัดะรงคอ่ืพเ งาบดไนตนิงเยีสเญูสรากนใงย่ีสเมาวคบัร

     (   ) ดไงย่ีสเมาวคบัรถรามาสยดโ ่งึนหบัดะรนใอฟเนิงเบัดะราวกงูสหในทแบอตลผงารสนนเ

     (   ) ่ีทม็ตเดไงย่ีสเมาวคบัรถรามาสยดโ ดุส่ีทกามอฟเนิงเบัดะราวกงูสนทแบอตลผหใรากงอต

เกามดไมวรนุทงอกนในุทงลรากกาจนุทดาขลผบัรมอยะจนาทาวดิคนาท .01 ดใงยีพ

     (   )        01 ะลยอราวกำ่ต (   )        02 - 01 ะลยอร (   )         05 - 02 ะลยอร (   ) 05 ะลยอราวกกาม

11. ตแง้ัตศทเะรปงาตนในุทงลรากยาบยโนีม่ีทมวรนุทงอกนในุทงลรากบัรหำส มไอืรหดไนย่ีลปเกลแารตัอนาดงย่ีสเมาวคบัรถรามาสนาท VAN งอข 02 ะลยอร

     (   )         ดไ (   ) ดไมไ

รากะรปกุทงิรจนปเมาวคมาตงอตกูถนตงาขลูมอขาวงอรบัรอขาจเพาข  

ีทนัทบารททัษิรบหใงจแะจาจเพาข วาลกงัดดยีอเะลยาระลแลูมอขงลปแนย่ีลปเรากีมงัลหยาภกาห
…………………………………………………………

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน

แบบสอบถามวัดระดับความเสี่ยงของลูกคา
Risk Profile Form

่ีทนวั      นุทงลยวนหอืถูผ่ีทขลเ               นุทงลยวนหอืถูผอ่ืช

                   Marketing                     License No.                   Input by                       Approved by                  RegistrarAgent name and code 

ylno ffats roF / ่ีทานหาจเบัรหำส

 ๆน้ัสะยะรนุทงลรากนใคงสะรปุถตัวีมะลแ ยอนดไงย่ีสเมาวคบัรอืรหงย่ีสเมาวครากงอตมไ ยอนก็ลเราคานธนิงเกาฝรากาวกกามนทแบอตลผรากงอต ำ่ตงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน
 อมสเำ่มสดไยารงัวหงุมยดโ นุทงลนิงเงอปกปนนเ ยอนดไงย่ีสเมาวคบัร ำ่ตงาขนอคงาลกนาปงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน

 ดไวารคง้ัรคนปเงลดลนุทงลนิงเาคลูมบัรมอย งูสงาขนอคงาลกนาปดไงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน
วายะยะรนในทแบอตลผะลแนุทงลนิงเงอขตโบติเรากงัวหงุมยดโ ดไดาลตงอขนวผนัผมาวคะลแนุทดาขรากบัรมอย งูสงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน

noitrop tnacifingis นใดไนุทดาขรากบัรมอยะลแ งูสนทแบอตลผบัรดไะจ่ีทสากอโบัรดไรากงอต กามงูสงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน  

วลแนุทงลรากนอกนุทงลูผงอขลูมอขหะารคเิวรากำทดไ สิราลซโ.จลบ …นปเนุทงลูผ 

……………………………………………………………………………………                            …………………………         ………………………..

 )3 ่ีทอขตแง้ัตมาถบอสบบแบอต่มิรเ ลคคุบิติน/นับาถส/ทัษิรบบัรหำส( 

ดักำจ สิราลซโ นุทงอกรากดัจยพัรทกัลหทัษิรบ
00501 ฯพทเงุรก กัรงาบ มลีสนนถ 782 ่ีทขลเ รวคแส้ีตรอบเิลราคาอ 8 น้ัช

0336 426 2 66 ราสรทโ 3336 426 2 66 ทพัศรทโ



ใบคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก

สำหรับเจาหนาที่เทานั้น

ตนฉบับสำหรับ - ธนาคาร

ดักำจ สิราลซโ นุทงอกรากดัจยพัรทกัลหทัษิรบ
00501 ฯพทเงุรก กัรงาบ มลีสนนถ 782 ่ีทขลเ รวคแส้ีตรอบเิลราคาอ 8 น้ัช

0336 426 2 66 ราสรทโ 3336 426 2 66 ทพัศรทโ

ใหแกกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (ตอไปน� ้เรียกวา “บริษัทจัดการ”)



                                            นิงเนวนำจ         นุทงอกอ่ืช บาท

รษกัอวัตนปเนิงเนวนำจกอรก
\

htnom yrevE / นอืดเกุทงอข     03 52 51     nalp noitpircsbuS rof etad aht yficeps esaelP / ิตัมนโตัอนุทงลยวนหอ้ืซรากยารำทหใะจ่ีท่ีทนัวุบะรดรปโ

 วาลกงัดนุทงลยวนหอ้ืซอ่ืพเกาฝนิงเีชญับกัหมิ�รเราก ้น�ง้ัท ..………………………………  etad evitceffE / ตแง้ัตลผีมยดโ วลแยอรบยีรเี่ทนปเีชญับกัหรากิตัมุนอดไราคานธอื่มเอต็กลผีม่มิรเะจ  นัวณ�รก

รากดัจทัษิรบกาห รากยารำทนัวนปเปไดัถรากำทนัวชใะจรากดัจทัษิรบ ดไนุทงลยวนหอื้ซรากยารำทถรามาสมไหใำทยัสิวดุสณรากุตหเดิกเอืรหดุยหนัวบักงรตนตงาข่งัสำคมาตรากยารำที่ท ถรามาสมไ กัห

งอตนปเำจมไยดโาจเพาขงอขกาฝนิงเีชญับดัตรากบังะร/กิลเกย รากดัจทัษิรบหใมอยนิยาจเพาข นักอตดิตดวง 3 นตงาขวไุบะรี่ท่งัสำคมาตาจเพาขงอขนุทงลยวนหอื้ซอื่พเกาฝนิงเีชญับ านหงวลบารทหใงจแ  

Deduction of the bank account for the purpose of purchasing fund units above will be in effect when the bank approves the deduction. If the order date is a holiday or has a force majeure 

causing the inability to execute the purchasing order, the Company will use the next working day as the transaction date. If the Company cannot deduct the bank account to purchase 

fund units in relevant to my above order for 3 consecutive periods, I/we allow the Company to cancel/restrain my bank account deduction without prior notice.

  )yficeps esaelP( knaB aiv edam tnemyaP / )อ่ืชุบะร( ราคานธีชญับนาผยดโะรำช

…………………………………………………………………………………………

สาขา / Branch ………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………… eman tnuoccA / ีชญับอ่ืช

 …………………………………………………………… .oN tnuoccA / ีชญับ่ีทขลเ

..……………………………………………………… epyt tnuoccA / ีชญับทภเะรป

gninraW / นอืตเำค

พเมไยดโี ้น่งัสำคบในใวไุบะรี่ทมาตนุทงลยวนหอื้ซะจงลกตาจเพาข  นิ้สงั้ท ๆดใณ�รกาวมไอื้ซงั�สำคนอถกิ  ยี้บเกอดีมมไยดโนืควลแะรำชดไี่ทนิงเบัระจี่ทงลกตาจเพาข ธสเิฏปกูีถ้นอื้ซ่งัสำคี่ทณ�รกนใ าจเพาข้น�งั้ท

น้�รากนใมียนเมรรธาคยีสเะจี่ทมอยนิยงลกต มาติตับิฏปะจี่ทบัรมอยะลแ ยวนหยาขอนสเนวชี้ชอืสงันหนใวไุบะรี่ทดมหงั้ทขไนอื่งเะลแดนหำกอข นวชี้ชอืสงันหอืรห/ะลแีษาภอืมคูบัรดไาจเพาขยดโ รากะรปกุทนุทงล

บารทรวคนุทงลผีู่ทญัคำสลูมอขปุรสนวส  / I/We agree to purchase the fund units as stated above and shall not cancel this subscription order in any circumstances. In case that this subscription is 

denied, I/we agree to accept the return of the paid money without interest. I/We agree to pay the subscription fee as well as accept and agree to be bound by all terms and conditions   

indicated in fund’s prospectus. I/We have received the tax manual and/or fund’s prospectus which contains material information for investors. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความ

หาวกกามนืคนุทงลนิงเบัรดไจาอนุทงลยวนหอืถผู นุทงลรากงอขงยี่สเ  กรแ่มิรเนุทงลนิงเาวกยอนอืร นใยาภนุทงลยวนหนืคยาขาคนิงเะรำชบัรดไมไจาอะลแ ถรามาสมไจาออืรหดนหำกี่ทาลวเะยะร ยวนหนืคยาข

ลงทุนไดตามที่มีคำสั�งไว และผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. 

The value of investments plus the income from them may be higher or lower than the initial invested amount, and investors may not get the redemption proceed within specified period 

or investment units may not be sold as ordered. There is also a risk that your redemption proceed are delayed or denied. Investors should subscribe/redeem fund units through organization and/or 

person that has been approved or accredited by the office of the SEC. ในกรณ�ที่กองทุนมีการลงทุนในตางประเทศมิไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดผูลงทุนอาจขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว และผูลงทุนอาจไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ�มแรกก็ได / In case that the fund investing overseas does not have a policy to hedge 

against the foreign exchange risk totally or majorly, investors may face with foreign exchange loss from investment in such fund and the redeemed proceed may be less than the initial 

invested amount. นุทงลยวนหรรสดัจรากบัรดไนุทงลผีู่ทณ�รกนใ  งอกรากดัจรากงรคโดยีอเะลยารมาตนัพกูผาขเมอยนิยะลแบารทบัรนุทงลผู มิตเ่มิพเขไกแี่ทะลแ .ต.ล.ก รากมรรกะณคนางกันำสกาจิตัมุนอบัรดไี่ทมวรนุท

ยามหฎกยวดบอชยดโ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฏหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม / In case that the fund 

units are allocated to an investor, the investor acknowledges and consents to be bound by the conditions set in the fund’s prospectus which has been approved by the office of the 

SEC and legally amended later as well as the bindings between the asset management company and the unitholders. Such bindings must be lawful and signed by the trustee of the fund.   

ำจะรปบบแนุทงลนผแงาวรากิรบชใอขำคบใ 

Unitholder Name ………………………………………………………………………………………………………………….   Unitholder No. ………………………………………………………..

erutangiS )S( redlohtinU / นุทงลยวนหอืถูผอ่ืชอืมยาล

นุทงลยวนหอืถูผอ่ืช                                                                                                              นุทงลยวนหอืถูผ่ีทขลเ

-----------------------------------------------------------------------

erutangiS )S( redlohtinU / นุทงลยวนหอืถูผอ่ืชอืมยาล
-----------------------------------------------------------------------

S-FUNDS 54-014

..…………………………………………………………  etaD / ่ีทนัว

Regular Investment Plan Form

Fund name        Amount                       Baht 

nalp tnemtsevni etaerC / ิตัมนโตัอนุทงลยวนหอ้ืซรากนผแดนหำก

Amount in words 

th th th

     ลแดไบัราจเพาข่ีทาวกงูส่ีทนุทงอกงอขงย่ีสเมาวคบารทบัราจเพาข  / วาลกงัดนุทงอกนในุทงละจ่ีทคงสะรปมาวคีมว I/We acknowledge that the risk of the fund is higher than I/we 

     could accept and intend to invest in the fund

     ละจคงสะรปมาวคีมะลแ นยี่ลปเกลแารตัอกาจงยี่สเมาวคบารทบัราจเพาข  ศทเะรปงาตนในุทงลรากีมี่ทนุทงอกนในุทง / I/We acknowledge the foreign exchange rate risk and intend to invest in the fund

     

 

Agent name and code                     Marketing                     License No.                   Input by                       Approved by                  Registrar

ylno ffats roF / ่ีทานหาจเบัรหำส

 ๆน้ัสะยะรนุทงลรากนใคงสะรปุถตัวีมะลแ ยอนดไงย่ีสเมาวคบัรอืรหงย่ีสเมาวครากงอตมไ ยอนก็ลเราคานธนิงเกาฝรากาวกกามนทแบอตลผรากงอต ำ่ตงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน
 อมสเำ่มสดไยารงัวหงุมยดโ นุทงลนิงเงอปกปนนเ ยอนดไงย่ีสเมาวคบัร ำ่ตงาขนอคงาลกนาปงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน

 ดไวารคง้ัรคนปเงลดลนุทงลนิงเาคลูมบัรมอย งูสงาขนอคงาลกนาปดไงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน
วายะยะรนในทแบอตลผะลแนุทงลนิงเงอขตโบติเรากงัวหงุมยดโ ดไดาลตงอขนวผนัผมาวคะลแนุทดาขรากบัรมอย งูสงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน

noitrop tnacifingis นใดไนุทดาขรากบัรมอยะลแ งูสนทแบอตลผบัรดไะจ่ีทสากอโบัรดไรากงอต กามงูสงย่ีสเมาวคบัรทภเะรปนุทงลกัน  

 วลแนุทงลรากนอกนุทงลูผงอขลูมอขหะารคเิวรากำทดไ . โซลาริสจลบ …นปเนุทงลูผ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
ชั้น  8 อาคารลิเบอรตี้สแควร เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 66 2 624 6333  โทรสาร 66 2 624 6330



  
นุทงลยวนหอืถูผงอขนยีรเงอรอขน่ืยราก

ยดโนุทงลูผบักอตดิตูผอืรหนางกันพงอข่ีทานหิตับิฏปรากบักวย่ีกเอืรห ลคคุบิตินนปเ่ีทนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผะลแ รากดัจทัษิรบงอข ” จิกรุธบอกะรปราก “ บักวย่ีกเนยีรเงอรถรามาสนุทงลยวนหอืถูผ

 าจาวยวดนยีรเงอรณ�รกอืรหรษกัอณษกัลยาลนปเนยีรเงอรถรามาสนุทงลยวนหอืถูผ งอตกูถมาวคงอรบัรอื่พเมานงลนุทงลยวนหอืถผูหใดัจะลแรษกัอณษกัลยาลนปเวาลกงัดนยีรเงอรอขกึทนับรากำทะจี่ทานหาจเ

่ีทดไนยีรเงอรอขน่ืยถรามาสนุทงลยวนหอืถูีผ้นง้ัท าหญปขไกแรากนินเำดนอก

3336-426-20 ทพัศรทโ 00501 ฯพทเงุรก กัรงาบ มลีสนนถ 782 ่ีทขลเ รวคแส้ีตรอบเิลราคาอ 8 น้ัช . โซลาริสจลบ - 

)นวช้ีชอืสงันหมาตดยีอเะลยาร( รากงาทนปเงายอน้ึขง้ัตงตแรากดัจทัษิรบ่ีทนุทงลยวนหนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผ - 

0006-362-20 ทพัศรทโ )retneC pleH( ยพัรทกัลหดาลตะลแยพัรทกัลหบักำกรากมรรกะณคนางกันำส - 

มานงละลแลูมอขงอขนวถบรคงอตกูถมาวคบอสจวรตดไนุทงลูผหใอ่ืพเ  รษกัอณษกัลยาลนปเนุทงลูผงอขนยีรเงอรอขกึทนับะจนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผอืรหรากดัจทัษิรบ  าจาวยวดนยีรเงอรณ�รกี ้นง้ัท

งอตกูถมาวคงอรบัร

นุทงลผูงอขิธทิส

นุทงลยวนหนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากำทอ่ืพเนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผนปเลคคุบิตินอืรหาดมรรธลคคุบหใยามหบอมดไ่ีทงหแกุทรากดัจทัษิรบงอขอ่ืชยารบารทบัรรากนใิธทิส .1

 วาลกงัดลคคุบิตินงอขนุทงลูผบักอตดิตูผ นางกันพวัตำจะรปขลเะลแ ูยอ่ีท อ่ืชง้ัทมวรนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผะลแ รากดัจทัษิรบงอข ูยอ่ีท อ่ืชบักวย่ีกเลูมอขบารทบัรดไรากนใิธทิส .2

นุทงลยวนหนในุทงลรากนใงย่ีสเมาวคบักวย่ีกเยาบิธอำคะลแนอืตเำคบารทบัรนจดอลต น้ันนุทงลยวนหอ้ืซอ่ืพเำนะนแำคบัรดไ่ีทนุทงลยวนหบักงอขวย่ีกเ่ีทงย่ีสเมาวคบักวย่ีกเลูมอขบารทบัรดไะจ่ีทิธทิส .3

4. สิทธิในการรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อ

นตนปเ มวรนุทงอกมวรบวค   

นตนปเ นุทงลยวนหยาขอืรหอ้ืซรากกาจบัรดไจาอนืคอ้ืซบัรอืรหยาขรากนุนสบันสูผ่ีทนทแบอตลผอืรหมียนเมรรธาค นชเ นชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวคบักวย่ีกเลูมอขบารทบัรรากนใิธทิส .5

)gnillaC dloC( อขงอรดไิมนุทงลูผยดโยาขรากนปเ่ีทะณษกัลนใอตดิตรากบัรรากงอตมไาวานตจเงดสแรากนใิธทิส .6

วไดนหำกยามหฎก่ีทาลวเะยะรมาต้น�ง้ัท )gnillaC dloC( อขงอรดไิมนุทงลูผยดโยาขรากนปเ่ีีทณรกนใ นุทงลยวนหนืคยาขอืรหนุทงลยวนหอ้ืซ่งัสำคกิลเกยะจ่ีทนับาถสนุทงลูผชใิม่ีทนุทงลูผงอขิธทิส .7

นืคอ้ืซบัระลแยาขรากนุนสบันสูผอืรหรากดัจทัษิรบกาจญัคำสลูมอขปุรสนวสนวช้ีชอสืงันหบัรอขรากนใิธทิสีมนาท .8

The filing of complaints.

Unitholders can make complaints about business conducts of the asset management company and the selling agents which is a juristic person.  Unitholders can also make complaints 

about the services of the company’s staffs or marketing representatives. Either oral complaints or written complaints can be made. In case of oral complaints, the company’s staff will 

record the complaints in letter and let the unitholders approve and sign the letter before resolving the problems. Unitholders can submit the complaints at

          - Solaris Asset Management Co., Ltd.  8th Floor  Liberty Square Building 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 02-624-6333

          - The authorized selling agents (please see prospectus for details).

          - The office of the Securities and Exchange Commission (Help Center) Tel. 02-263-6000.

For oral complaints, the company or the selling agents will record the complaints in letter so that the investors can review the completeness and accuracy of the information and sign to approve.

1. The right to know the names of all asset management companies which appoint ordinary persons or juristic persons to be the selling agents of fund units.

2. The right to know the names and the addresses of the asset management companies and the selling agents as well as the names, the addresses, and the employee identification 

   numbers of representatives of such juristic persons.

3. The right to know the risks of the suggested fund units, the warnings, and the explanation regarding the risks of investment in fund units.

4. The right to know the facts which can significantly affect investor’s benefits or affect the investment decisions e.g. selling the units of a mutual fund which is under a merging process. 

5. The right to know the conflicts of interest such as fees or compensation which the selling agents may receive from selling or redeeming the fund units.

6. The right to express the intention not to receive a cold calling.

7. The right of non-institutional investors to cancel buying or redeeming orders of fund units within time limit specified by law if the transactions were initiated by cold callings.

8. The right to request a summary prospectus from asset management companies or selling agents.

Investor’s rights.

Note ..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนโซลาริส จ ากดั และบริษทัแม่  บริษทัในเครอื รวมถึงกลุ่มธรุกิจการเงินของ
บุคคลข้างต้น  (ไม่ว่าแต่ละรายหรอืรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกวา่ “ผูร้บั”) เพื่อประโยชน์ของผูร้บั และบุคคลท่ีสามตามท่ีกล่าวถึง
ในส่วนท่ี 4 ของหนังสือฉบบัน้ี  โดยให้ถือว่าบุคคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผูร้บัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

This form is provided to Solaris Asset Management 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 ทา่นเป็นบุคคลอเมรกิา 
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 าตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ท่าน ไม่ว่าบตัรดงักล่าวของ
ทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่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   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

1.1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / U.S. Person Status cheek 

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

ใช่/Yes   □ ไม่ใช่/No □ 

สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
For Individual Customer 

(ฉบับจัดทาํโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.) 
(Prepared by FATCA working team of Thai Asset 

Management Industry) 

 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน     

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

 



2 
 

 

 

 

 

ใช่/Yes   □ ไม่ใช่/No □ 

3 

 
 

 
 

ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจัจบุนั 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 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูร้บัมี
สทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/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 าใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอรม์น้ีไมถู่กตอ้ง และในกรณี
ทีผู่ร้บัมกีารรอ้งขอเอกสาร/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. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ เกีย่วกบัสถานะของทา่น ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลย
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: 

 

 

 

 

   4     \ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว  
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 

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

ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

  3   ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม ่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

6 
ใช่/Yes   □ ไม่ใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไม่ใช่/No □ 7 

ใช่/Yes   □ ไม่ใช่/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? 
 

ใช่/Yes   □ ไม่ใช่/No □ 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
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1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัในกลุม่ของผูร้บั (ในการปฏบิตัติาม FATCA หรอืกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทัง้ในประเทศ และ/หรอื 
ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึ ชื่อลูกคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ี
สถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัช ี
จ านวนเงนิ ประเภทและมูลค่าของผลติภณัฑ์ทางการเงนิ และ/หรอื ทรพัย์สนิอื่น ๆ ทีม่อียู่กบัผูร้บั และ/หรอืเปิดบญัชผี่านผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได้ และขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบั
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/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 าหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึง่
รวมถงึ 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.  หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่ผูร้บั หรอืไมใ่หค้ ายนิยอมใหผู้ร้บัด าเนินการอื่นใดรวมถงึ
การเปิดเผยขอ้มลูและการหกั ณ ทีจ่า่ย ตามทีร่ะบุในหนงัสอืฉบบันี้   ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 
ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
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 ทีเ่ป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี่

ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณทีีท่า่นเปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผา่นผูร้บั  โดยหนงัสอืฉบบันี้ ทา่นรบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้
ทัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีท่า่นท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอืใช้บรกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรง
หรอืผา่นผูร้บั 2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้,  และ 3. สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง หรอืบรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูล ค ายนืยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูล 
หรอืหกั ณ ทีจ่า่ย ตามเอกสารฉบบันี้และเอกสาร/ขอ้มลูทีอ่า้งถงึ (ซึง่ตอ่ไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และ
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมอืนหนี่งว่า ท่านไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้ทุกราย   และใหบุ้คคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและตา่งประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าสง่ / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของทา่นระหวา่งกนัได ้ไมว่า่จะอยู่
ในรปูส าเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ 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 ีและการยุตคิวามสมัพนัธ์
ทางการเงนิ/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  



แบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 
ข้อมูลส่วนตวั 
ชื�อ-นามสกลุ �นาย  � นาง  � นางสาว 
ไทย………………………………………………………………………………………………………………… 
องักฤษ………………………………………….…………………………………………………………………. 
Email……………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์………………………………………มือถือ……………………………………………………………. 

วนั / เดือน / ปี เกิด…………………………อาย…ุ……….ปี     สญัชาติ…………………ศาสนา………………... 
 
ที�อยูปั่จจุบนั 
เลขที�………………….อาคาร/หมู่บา้น……………………..ซอย……………………ถนน……………………... 
แขวง………………………เขต……………………….จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย.์...................... 
 
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น � ตรงกบัที�อยูปั่จจุบนั 

   � อื�นๆ (โปรดระบุ) 
เลขที�………………….อาคาร/หมู่บา้น……………………..ซอย……………………ถนน……………………... 
แขวง………………………เขต……………………….จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย.์...................... 
 
อาชีพ/ลกัษณะงานที�ทาํ 
�  เจา้ของกิจการ �  รับราชการ �  รัฐวสิาหกิจ �  พนกังานบริษทั 
ประเภทธุรกิจ  
 คา้อญัมณี ทอง เพชร พลอย  คา้ของเก่า/ขายทอดตลาด   รับแลกเปลี�ยนเงิน 
 คาสิโน, การพนนั   คา้อาวธุยธุภณัฑ ์   นาํเที�ยว/บริษทัทวัร์ 
 ใหบ้ริการโอนรับโอนเงินทัAงใน-ขา้มประเทศ (ที�ไม่ใช่สถาบนัการเงิน) 
 สถานบริการตามกฏหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 
 นายหนา้จดัหางานเกี�ยวกบัรับ-ส่งคนทาํงานใน-นอกประเทศ  
 อื�นๆ โปรดระบุ………………………………………… 
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมกองทุน (ชื�อบญัชีธนาคารตอ้งตรงกบัชื�อผูข้อเปิดบญัชีกองทุน) 
ธนาคาร………………………………………………..สาขา…………………………………………………….. 
ประเภทบญัชี   ออมทรัพย ์  กระแสรายวนั 
เลขที�บญัชี……………………………………………………………. 

 

  

ลงชื�อ ……………………………………………….. ลูกค้าและให้ใช้เป็นตวัอย่างลายมอืชื�อในการทาํธุรกรรมกบับริษัท 
     (……………………………….……………………) 

 



  แบบประเมิน Risk Profile ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดา)  
กรุณาตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และส่งกลับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อ......................................................นามสกุล.............................................................. E-mail: ............................................................ 
เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจ้าหน้าที่การตลาด ......................................................... 

 

 

ลงชื่อ ............................................. ลูกค้าผู้ให้ข้อมูล  วันที่.................................  

การลงนามดังกล่าวข้างต้นท่านได้รับทราบข้อตกลงในการรับบริการตามข้อความด้านหลังแล้ว โปรดอ่านข้อตกลงในการรับบรกิารก่อนลงนาม - 

1. อายุ   
ก. มากกว่า 55 ปี   (1) ข. 45 – 55 ปี  (2) 
ค. 35 – 44 ปี     (3) ง. น้อยกว่า 35 ปี  (4) 
 

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น    ค่าผ่อนบ้าน รถ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด  
ก. มากกว่า 75 % ของรายได้ทั้งหมด (1) 
ข. 50  % ถึง 75 %  ของรายได้ทั้งหมด (2) 
ค. 25 %  ถึง 50 %  ของรายได้ทั้งหมด (3) 
ง. น้อยกว่า 25 %  ของรายได้ทั้งหมด (4) 

 
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร  

ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1) 
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2) 
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3) 
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิต

หลังเกษียณอายุแล้ว (4) 
 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใด
ต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)      
ก. เงินฝากธนาคาร  (1) 
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  (2) 
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้  (3)          
ง. หุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง    (4)  

 
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 

ก. ไม่เกิน 1 ป ี (1) ข. 1 ถึง 3 ป ี (2) 
ค. 3 ถึง 5 ป ี   (3) ง. มากกว่า 5 ปี  (4) 
 

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ  
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้ (1) 
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย

เงินต้นได้บ้าง  (2) 
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน

ต้นได้มากขึ้น  (3)  
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วน

ใหญ่ได้  (4) 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 
ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด 
 
 
 
 
 

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย          (1) 
 ข. ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%       (2) 
ค. ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%    (3) 

ง. ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%  (4) 
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุน

สูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
ก. กังวลและตื่นตะหนกกลัวขาดทุน   (1) 
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง   (2) 
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง   (3) 
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น (4)  

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงใน
สัดส่วนเท่าใด    
ก. 5% หรือน้อยกว่า  (1)  ข. มากกว่า 5-10% (2) 
ค. มากกว่า 10-12%     (3)  ง. มากกว่า 12%  (4) 

10.  หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 
85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง           (1) 
ข. กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง      (2) 
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา        (3) 
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ

เฉล่ียต้นทุน          (4) 

ส าหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับ

ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุน
ทั้งหมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน  ท่านยอมรับได้เพียงใด 
ก. ไม่ได้  ข. ได้   

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
12.  นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนได้หรือไม่? 
ก. ไม่ได้  ข. ได้             

2.5% 7% 15% 
25% 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า...................................................................................  วันที่................................................. 



 

 

 
ข้อตกลงในการรับบริการ 
 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 
 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน (รวมท้ัง ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้
ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ข้อมูล
เก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้า
เท่าน้ัน 

 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน  ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

การประมวลผลของ หุ้น ใน 12 ข้อ ให้บวกคะแนนของข้อ 1 – 10 รวมกัน   รวม                                             คะแนน 

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 
37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 

ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า <20% <70% <20% <10% 

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

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 
* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 
ตราสารที่สามารถลงทุนได ้

หากคะแนนน้อยกว่า 15  แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

หากคะแนนตั้งแต่ 15 - 21 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ า 
หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนท่ีรับความเส่ียงได้น้อย เน้นปกป้อง
เงินลงทุน  โดยมุ่งหวังรายได้สม่ าเสมอจากการลงทุน  

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้บางส่วน  

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็นคร้ัง
คราวได ้ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ปานกลาง  

หากคะแนนตั้งแต่ 30 - 36 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูง  
หมายความว่า ท่านยอมรับความเส่ียงได้สูง รับความผันผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว  

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง 
แม้จะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุน 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

 



ส่วนที� 1:  ข้อมูลลูกค้า หมายเลขบตัรประชาชน:
Part 1:  Customer Information ID Card No.:

ชื�อผู้เปิดบญัชี: หมายเลขหนังสือเดนิทาง :
Applicant Name: Passport No.:

สัญชาต:ิ หมายเลขประจาํตวัผู้เสียภาษสีหรัฐ (U.S. Tax Identification Number)
Nationality: U.S. Social Security Number:

U.S. Employer Identification Number:

ส่วนที� 2:  สถานะของลูกค้า
Part 2:  Status of Customer
1.1 A. คําถามเพื�อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง (ขอ้ 1 – 3) โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you check “yes” in any one box (No. 1 – 3), please complete Form W-9)

1. ท่านมีสัญชาติอเมริกันใช่หรือไม่/ Are you a U.S. citizen? ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา แมว้่าท่านจะพาํนกัอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา/ You must answer

“Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีหลายสญัชาติ โดยหนึ�งในนัWนรวมสญัชาติอเมริกนัดว้ย/ You must answer “Yes” if you hold multiple

citizenships, one of which is U.S. citizenship.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที�เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมือง

อเมริกนัอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย/ You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally
surrendered U.S. citizenship.

2. ท่านถือ Green Card หรือไม่/ Are you a U.S. Green Card Holder? ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านครอบครอง Green Card โดยอนุญาตใหเ้ขา้มาอยู่อาศยั รวมถึงทาํงานอย่างถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

และสามารถเขา้ออกประเทศสหรัฐอเมริกาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า ซึ�งออกโดยสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาติอเมริกนั
(U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS))/ You must answer “Yes” if you are in possession of a U.S. alien registration
card as a lawful permanent resident issued by the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS).

โปรดตอบ “ใช่” แมว้่า Green Card ของท่านจะหมดอายุแลว้ ณ วนัที�ท่านกรอกและลงลายมือชื�อในแบบฟอร์มนีW / You must
answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date.

โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบตัรดงักล่าวของท่านไดถู้กสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที� ท่านกรอกและลง
ลายมือชื�อในแบบฟอร์มนีW / You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the
date you sign and complete this form.

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื�อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นคนที�มีถิ�นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” หากในปี

ปัจจุบนัท่านไดอ้าศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างนอ้ย 183 วนั ทัWงนีW  ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านเขา้เงื�อนไขดงักล่าวหรือไม่ไดที้�
http://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”. You will meet this test if, for instances, 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.

B. คําถามเพิ�มเติม / Additional Questions (โปรดข้ามคําถามในส่วนนี\หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว/ Please skip
this part if you answer “yes” in one of the above questions and provide Form W-9.)
(หากท่านตอบว่า“ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง (ขอ้ 4 – 10) โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8 BEN พร้อมทัWงแนบ (1) สาํเนาบตัรประชาชนสาํหรับคนไทย (หนงัสือเดินทางสาํหรับคน
ต่างชาติที�แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกนั) (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการสละสญัชาติอเมริกนั / (If you check “yes” in any one box (No. 4 – 10), please complete Form W-8
BEN and provide (1) a copy of Identification Number Card for Thai citizen (a copy of Passport for foreigner) (2) Certificate of Loss of Nationality of the United States.

4 ท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที�เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ท่านได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตาม ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
กฎหมายแล้ว/ Were you born in the U.S. (or a U.S. Territory) but you have legally surrendered U.S. citizenship?

5. ท่านมีคําสั�งทํารายการโอนเงินเป็นประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีที�เปิดไว้ไปยังบัญชีที�อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ / Do you ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
have standing instructions to transfer funds to a U.S. account?

6. ท่านมอบอํานาจหรือให้อํานาจการลงลายมือชื�อแก่บุคคลที�มีที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื�อการใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับบัญชีท่านหรือไม่/ ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
Do you have a power of attorney or signatory authority granted to person with U.S. address?

7. ท่านมีที�อยู่ Hold Mail หรือ Care of Address ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเดียวหรือไม่/ Do you have hold mail or care of ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
address as the sole address?

8. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที�ใช้ติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่/ Do you have only a U.S. telephone ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
number?

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

แบบฟอร์ม  FATCA  สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
FATCA  Form for Individual Clients
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9. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที�ใช้ติดต่อทั\งในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have a U.S. ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
telephone number and a non U.S. telephone number?

10. ท่านมีถิ�นที�อยู่ถาวรหรือที�อยู่เพื�อการติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O. Box) หรือไม่/ Do you have U.S. residence ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box)

ส่วนที� 3: การยืนยันและการเปลี�ยนแปลงสถานะ
Part 3: Confirmation and Change of Status

1.
2. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา แต่สถานะของขา้พเจา้มีการเปลี�ยนแปลงภายใตก้ฎหมายเกี�ยวกบัภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ขา้พเจา้ตกลงที�จะแจง้ต่อบริษทั

หลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในทนัที/ In case that I am a Non-U.S. Person, I agree to promptly notify Maybank Kim Eng
Securities (Thailand) PLC. should there be any change in my status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law.

3. ขา้พเจา้ยอมรับและเห็นดว้ยว่าไม่ว่ากรณีใดๆ หากขา้พเจา้ไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปลี�ยนแปลงในสถานะการไม่เป็นชาวสหรัฐอเมริกา ของขา้พเจา้ในทนัที บริษทัมี
สิทธิยุติการมีบญัชีกบัขา้พเจา้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบแต่อย่างใด/ I acknowledge and agree that failure to promptly notify Maybank Kim Eng Securities
(Thailand) PLC. of any change in my status as a Non-U.S. Person, or provision of any wrong information as to my status as a Non-U.S. Person shall

4.

ส่วนที� 4: การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและหักภาษี

Part 4: Authorization for information disclosure and account withholding

ตามขอบเขตอาํนาจของกฎหมายรวมถึงขอ้ตกลงระหว่างบริษทัและหน่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศเกี�ยวกบัภาษี ท่านยินยอมใหบ้ริษทั/ To the extent required by
applicable laws and any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and domestic and/or foreign tax authorities, you authorize Maybank
Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to:
1. เปิดเผยใหห้น่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศ ซึ�งรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ทราบถึงขอ้มลู เช่น ผูรั้บผลประโยชน์ รายงานบญัชี จาํนวนเงิน

และสินทรัพยที์�มีกบับริษทั จาํนวนกาํไรและรายได ้และขอ้มลูอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเงิน/การบญัชี ซึ�งถูกร้องขอใหเ้ปิดเผยโดยหน่วยงานทางการ และ/ disclose to the
domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your information, beneficial ownership information, account
statements, the amount of money and all assets held with Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC., the amount of revenue and income and any other
information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the
IRS; and

2. หกัเงินจากบญัชีของท่านตามจาํนวน ซึ�งถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศ ซึงรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามที�บริษทัมีสญัชาติ
ระหว่างหน่วยงานราชการดงักล่าว /  withhold from the your account in the amount as required by the domestic and/or overseas tax authorities, including the
IRS, pursuant to the laws, regulations, including any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and such tax authorities.

สาํหรับบริษทัใช/้ For Office Use
หมวด A/ Section A
การประเมินลูกคา้ตามประเภทของ FATCA: ลูกคา้เป็น/ ICs assessment of customer(s)’ FATCA classification: Customer is:
� ชาวสหรัฐฯ/ U.S. (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 1- 3)
� ไม่เป็นชาวสหรัฐฯ/ Non U.S. (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 4 – 10 โดยลูกคา้มีการแสดงเอกสารการสละสญัชาติในขอ้ 4)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือแต่มีสิ�งบ่งชีWความเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer with U.S. indicia (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 5-10 โดยไม่ใหเ้อกสารเพิ�มเติม)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือและไม่มีสิ�งบ่งชีWความเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer without U.S. indicia
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือโดยเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer that is U.S. person (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 1- 3 โดยไม่ใหเ้อกสารเพิ�มเติม)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือเนื�องจากบญัชีไม่เคลื�อนไหวระยะหนึ�ง (1 ปี)/ Recalcitrant customer that is dormant account

หมวด B/ Section B
การยืนยนัและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement
ขา้พเจา้ยืนยนัว่าขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและขอขอ้มลูที�จาํเป็นของลูกคา้ผูเ้ปิดบญัชีดา้นบนตาม checklist แลว้ และขอยืนยนัว่าขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ถูกตอ้งครบ
ถว้นสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัที�สุด/ I declare that the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above; and that the
information provided is true, correct and updated.

Maybank Kim Eng employee name and employee ID: Maybank Kim Eng employee signature: Date:

ยืนยันความถูกต้องโดย/ Verified by
Maybank Kim Eng employee name and employee ID: Maybank Kim Eng employee signature: Date:

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

statement, or fail to notify change of status as declared in this form within 30 days from the date of such change, I consent and agree to allow the Company
to refuse service provision or withhold tax from any sum I am entitled to receive in the securities trading account related to this FATCA form, as instructed
or requested by relevant government authorities under FATCA law.

ขา้พเจา้ยืนยนัว่าขอ้มลูเบืWองตน้ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์/ I confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

entitle Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to terminate, at its sole discretion, the entire any relationship with me.
ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ใหข้อ้มลู ใหข้อ้มลูเทจ็ หรือ ไม่แจง้การเปลี�ยนแปลงสถานะตามที�แถลงไวใ้นแบบฟอร์มนีW  ภายใน 30 วนั นบัแต่มีการเปลี�ยนแปลงขอ้มลู ขา้พเจา้
ยินยอมและใหสิ้ทธิบริษทัในการปฏิเสธการใหบ้ริการ หรือ หกัภาษี ณ ที�จ่าย จากจาํนวนเงินใดๆ ที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บในบญัชีหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัแบบฟอร์ม
FATCA นีW  ตามที�มีคาํสั�งหรือคาํร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้ง ตามกฎหมาย FATCA/ In the event that I fail to provide the information, give false
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ใบตรวจสอบเอกสารเปิดบัญชีกองทุน (Mutual Fund Check List) 

(เฉพาะเจ้าหน้าที/เท่านั1น) 

ลูกค้า ชื/อ      รหัส IC /IBA___________   สาขา/ทมี  

���� ลูกค้ายงัไม่มบีัญชีกองทุนกบั MBKET (ใช้เอกสารข้อ B.B-B.BE)  

���� ลูกค้ามบีัญชีกองทุนกบั MBKET แล้วคอื F_______________________ (ใช้เอกสารข้อ B.B-B.BB)  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน IC BD Custodian OCS 
1. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีทุก บลจ.     

1.1. แบบฟอร์มเปิดบญัชี (FundConnext)      
1.2. แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (AMC)     
1.3. แบบฟอร์ม FATCA (AMC)     
1.4. แบบประเมินความเสี2ยง (AMC)     
1.5. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(AMC)     
1.6. สาํเนาบตัรประชาชน     
1.7. สาํเนาหนา้สมุดเงินฝาก     
1.8. แบบฟอร์ม Internet trade (เฉพาะลูกคา้ที2ตอ้งการซืDอ-ขายผา่น Internet และใหห้กับญัชีเพื2อซืDอกอง)     
1.9. แบบคาํขอใหห้กับญัชีเงินฝาก (เฉพาะลูกคา้ที2ตอ้งการซืDอ-ขายผา่น Internet และใหห้กับญัชีเพื2อซืDอกอง)     
1.10. คาํสั2งซืDอหน่วยลงทุน     
1.11. Pay-in slip     
1.12. แบบฟอร์มขอเปิดบญัชีกองทุนกบับริษทั (MBKET)     
1.13. แบบประเมินความเสี2ยง (MBKET)     
1.14. แบบฟอร์ม FATCA (MBKET)     
1.15. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(MBKET)     
1.16. Credit Approval (CA) (MBKET)     

2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีเพิ2มเติมของแต่ละ บลจ.     
2.1. บลจ. กรุงศรี     

• การ์ดลายเซ็น     

• หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินค่าซืDอหน่วยลงทุน LTF และ RMF จากบตัรเครดิต (เฉพาะลูกคา้ที2ซืDอผา่น
บตัรเครดิต และยกเวน้ไม่รับบตัรเครดิตสาํหรับกอง KFCASHRMF, KFGOVRMF, 
KFLTGOVRMF, และ KFMTFIRMF) 

    

• สาํเนาหนา้บตัรเครดิต (เฉพาะลูกคา้ที2ซืDอผ่านบตัรเครดิต และยกเวน้ไม่รับบตัรเครดิตสาํหรับกอง 
KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, และ KFMTFIRMF) 

    

 
การตรวจสอบ Sanction list ตามเกณฑจ์าก ปปง.  
(สาํหรบัฝ่าย BD เทา่น ั'น) 

ระบบที+ตรวจสอบ ไมต่ดิ 
Sanction 

list 

ตดิ 
Sanction 

list 

ระบบ RFMS   

ระบบ Good Right   

*ถา้หากพบวา่ตดิ Blacklist ขอ้ใดขอ้หนึ'ง ฝ่าย BD นําสง่ให ้ 
Custodian และ RM เพื'อพจิารณาและดําเนนิการตอ่ไป 

 

 

    

IC  

 

 

____________________________ 

BD 

 

 

____________________________ 

OCS Officer 

� สําหรับลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่

�-F-������-� 

  

____________________________ 

Custodian Officer 

� Key เปิดบญัชีในระบบ Smart แล้ว 

� เลข Unit Holder คือ _____________________ 


