
 

 
 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ
1. การเปิดบญัชใีหม่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. วรรณ 

2. คําสั&งซื*อ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณีลกูคา้
ตอ้งการซื*อพรอ้มเปิดบญัช)ี 

3. สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 2 ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนาถูกตอ้ง 2 

ชดุ 
กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบเอกสาร
เพิ&มเตมิดงันี* 

5. คําขอเปิดบัญช ีMaybank Kim Eng 
6. FATCA ของ Maybank Kim Eng 
7. Customer Profile และ Suitability ของ Maybank 

Kim Eng 
8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (สาํหรับ IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็น
หนา้เดยีว (หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

 

2. การซื*อขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซื*อขายหน่วยลงทนุ มดีงันี* 
1. ผา่น IC (รับคําสั&งของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 12.00 น. 

ของวนัที&จะดําเนนิรายการ กรณีสง่คําสั&งหลงั 12.00 
น. ทางบรษัิทจะดําเนนิรายการในวนัทําการถัดไป) 
กรณีซื*อ 

• กรอกใบคําสั&งซื*อ แนบหลักฐานการโอน
เงนิ (Pay Slip) แลว้สง่เอกสารทั *งหมดให ้
IC 

กรณีขาย 
• กรอกใบคําสั&งขาย แนบสาํเนาบตัร

ประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

กรณีซื*อ/ขาย/สบัเปลี&ยน – สามารถตรวจสอบเวลา
ทําการไดท้ี& https://www.one-
asset.com/?page_id=20640#  

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้
ATM หรอื Internet Banking 
ได ้โดยนําหลักฐานการชําระ
เงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใชบ้รกิารซื*อ
ขายผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบคําขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 
2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 
3. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนาถูกตอ้ง 1 

ชดุ 

 

4. การขอ
เปลี&ยนแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบคําขอเปลี&ยนแปลงขอ้มูล 
2. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
3. หลกัฐานที&ตอ้งการเปลี&ยนแปลงขอ้มลู เชน่ สาํเนา

หนา้ Book Bank หรอืใบเปลี&ยนชื&อ เป็นตน้ พรอ้ม
สาํเนาถกูตอ้ง 

 

 
เลขบญัชธีนาคารสาํหรับโอนเงนิ 
ชื&อบัญช ี“บญัชจีองซื*อกองทนุเปิด บลจ.วรรณ” 
 

 

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี026-1-09287-5  

ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี152-3-11123-3  

ธนาคารธนชาต 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี044-3-00149-5 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี038-3-07483-3  

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี123-0-03671-7  

ธนาคารกรุงไทย 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี052-6-08671-8 

 

ธนาคารทหารไทย 
สาขาพหลโยธนิ 
เลขที&บัญช ี001-1-54342-8 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จํากดั 

 One Asset Management Company Limited 

 



• ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชเีพือ่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน วรรณ จ ากัด  
โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังน้ี 

 การติดต่อคร้ังน้ี     ผ่าน  ☐ บลจ.วรรณ  ☐ ผ่านตัวแทนฯ .............................................................. สาขา .........................................................................................  
 
 
1.  รายละเอียดเก่ียวกับผู้ถือหน่วย 
ประเภทนิติบุคคล* 
☐ นิติบุคคลทั่วไป  (ประเทศไทย)  ☐ นิติบุคคลต่างประเทศ  ☐ ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)  ☐ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
☐ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า 
ชื่อนิติบุคคล (ไทย)* ................................................................................................................................   ประเทศที่จดทะเบียน* ☐ ไทย ☐ อื่นๆ (ระบ)ุ ............................ 
Juristic Investor Name* ......................................................................................................................... 
หลักฐานแสดงตนของนิติบุคคล* ☐ หนังสือรับรองบริษัท ☐ ใบอนุญาตจัดตั้ง ☐ พระราชบัญญัติใหจ้ดัตั้ง ☐ อื่นๆ ระบุ ............................................................................. 
เลขที่ใบส าคัญการจดทะเบียน* ...............................................................................  วันที่จดทะเบียน* ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ 
  
2.  รายละเอียดข้อมูลกรรมการที่มีอ านาจ / ผู้รับมอบอ านาจ / ผู้ถือหุ้น 
เง่ือนไขการลงนามของบริษัท* (โปรดระบุ) ............................................................................................................................ 
รายชื่อกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท* (ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษทั)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการลงนามการท าธุรกรรม* (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................................................
ข้อมูลผู้รับมอบอ านาจในการท าธุรกรรม (ถ้ามี)   
ชื่อ* ............................................................................. นามสกุล* ............................................................................วัน เดือน ปีเกิด*  ☐☐-☐☐-☐☐☐☐   
หลักฐานแสดงตน*  ☐บัตรประชาชน  ☐ บัตรข้าราชการ   ☐ ใบขับขี่  ☐ หนังสือเดินทาง ☐ บัตรต่างด้าว   สัญชาติ   ☐ ไทย ☐ อื่นๆ ระบุ ...................................    
เลขที่*  ……………………………………………………………………..     วันหมดอายุ (ค.ศ.) ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ ☐  ตลอดชีพ 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน     
เลขที่ ...................  หมู่ที่ .......  หมู่บ้าน / อาคาร ......................................................  ชั้น .............  ซอย ......................................ถนน ......................................................... 
แขวง/ ต าบล ....................................................  เขต/อ าเภอ ........................................................ จังหวัด ............................................  รหัสไปรษณีย์  .................................   
ประเทศ ☐  ไทย     ☐  อื่น ๆ ระบุ ............................................ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  
เลขที่ ...................  หมู่ที่ .......  หมู่บ้าน / อาคาร ......................................................  ชั้น .............  ซอย ......................................ถนน ......................................................... 
แขวง/ ต าบล ....................................................  เขต/อ าเภอ ........................................................ จังหวัด ............................................  รหัสไปรษณีย์ ...................................   
ประเทศ ☐  ไทย     ☐  อื่น ๆ ระบุ ............................................  โทรศัพท์. .........................................  อีเมล์ ........................................................................................... 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต้ังแต่ 25% ขึ้นไป (รายชื่อตาม บอจ. 5 / บมจ. 006) / ผู้รับผลประโยชน์ที่แทจ้ริง* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ประสงค์รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ เงินปันผล โดย*  
☐  รับเป็นเช็คส่ังจ่าย เข้าบัญชี “ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน” เท่าน้ัน 
☐  โอนเงินเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร 
ชื่อบัญชี*  ................................................................................................................  เลขที่บัญชี* ....................................................................................................................    
ธนาคาร* .................................................................................  สาขา* .................................................................  ประเภท  ☐  ออมทรัพย์  ☐  กระแสรายวัน 
 
4.  ข้อมูลสถานที่ติดต่อ 
4.1  ที่อยู่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษทั* 
เลขที่* ................. หมู่ที่ ........... หมู่บ้าน / อาคาร.................................................................. ชั้น ................. ซอย ........................................... ถนน ...................................... 
แขวง/ ต าบล* ...................................................... เขต/ อ าเภอ* ..................................................... จังหวัด* ........................................... รหัสไปรษณีย์* ................................ 
ประเทศ* ☐  ไทย     ☐  อื่นๆ ระบุ ............................................  โทรศัพท์*. .............................................................................................................................................. 

แบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน 
ส ำหรับนิติบุคคล 

ชื่อ – นามสกุล* วัน เดือน ปี เกิด เลขที่บัตรประชาชน / * 

หนังสือเดินทาง 

ประเทศที่ออกบัตร* 

 

1.      

2.     

3.      

4.     

5.     

ชื่อ – นามสกุล* วัน เดือน ปี เกิด เลขที่บัตรประชาชน / * 

หนังสือเดินทาง 

ประเทศที่ออกบัตร* 

 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ %* 

1.      

2.     

3.      

4.     

5.     

Version : 1 June 2018   มีต่อด้านหลัง 

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 
โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทนุ 



4.2 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ / ส าหรับจัดส่งเอกสาร* ☐ ตามที่อยู่หนังสือรับรองฯ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
ชื่อผู้ติดต่อ ...................................................................  นามสกุล .............................................................................. ฝ่ายงาน .......................................................................  
เลขที่* ................. หมู่ที่ ........... หมู่บ้าน / อาคาร.................................................................. ชั้น ................. ซอย ........................................... ถนน ...................................... 
แขวง/ ต าบล* ...................................................... เขต/ อ าเภอ* ..................................................... จังหวัด* ........................................... รหัสไปรษณีย์* ................................ 
ประเทศ* ☐  ไทย    ☐  อื่นๆ ระบุ ....................... โทรศัพท์*. ............................................. เบอร์มือถือ ........................................ อีเมล์* ................................................. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากรในประเทศไทย* ....................................................................... ☐ ส านักงานใหญ่ ☐ สาขาล าดับที่ .............................................................   
การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม่* ☐  ไม่จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม่ ☐  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ. 20) 
 
5.  อาชีพและแหล่งที่มาของเงินทนุ 
ประเทศหรือเขตแดนที่เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน*  ☐ ไทย ☐ อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................... 
วัตถุประสงค์การลงทุน* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)    ☐ บริหารสภาพคล่อง         ☐ บริหารเงินรอลงทุน ☐ การลงทุน ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................ 
แหล่งที่มาของเงินทุน*  ☐ เงินจากการท าธุรกิจ    ☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน ☐ ค่าหุ้น ☐ เงินบริจาค ☐ เงินกู้    ☐ อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ...........................................    
ประเภทธุรกิจ* 
☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ  ☐ การเงิน / การธนาคาร   ☐ คาสิโน / การพนัน   ☐ สหกรณ์ /มูลนิธิ / สมาคม /สโมสร / วัด / มัสยิด 
☐ แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  ☐ โรงแรม / ภัตตาคาร ☐ ประกันภัย / ประกันชีวิต 
☐ ค้าอัญมณี / ทอง    ☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ         ☐ อสังหาริมทรัพย์      ☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา 
☐ นายหน้าจัดหางาน  ☐ ธุรกิจน าเที่ยว / บริษัททัวร์   ☐ อาวุธยุทธภัณฑ์      ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................                                                    
รายได้รวมต่อปี* (บาท)   ☐ < 10,000,000   ☐ 10,000,001 – 50,000,000   ☐ 50,000,001 – 100,000,000     ☐ > 100,000,000  
ความเก่ียวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง* ☐ เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ☐ เป็นผู้บริหารสูงสุด ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 
ชื่อ* .......................................................................... นามสกุล* ...................................................................................................................  
หลักฐานแสดงตน*     ☐  บัตรประชาชน     ☐  บัตรข้าราชการ      ☐  ใบขับขี่     ☐  หนังสือเดินทาง    ☐  บัตรต่างด้าว 
เลขที่* ……………………………………………………………………..   ประเทศที่ออกบัตร  ............................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  
เลขที่ ...................  หมู่ที่ .......  หมู่บ้าน / อาคาร ......................................................  ชั้น .............  ซอย ......................................ถนน ......................................................... 
แขวง/ ต าบล ....................................................  เขต/อ าเภอ ........................................................ จังหวัด ............................................  รหัสไปรษณีย์  .................................   
ประเทศ ☐  ไทย     ☐  อื่นๆ ระบุ ............................................  โทรศัพท์. .................................................................................................................................................   
• ให้การสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องมคีวามสัมพนัธ์กับนักการเมอืง / พรรคการเมืองหรือไม่ ☐  ไม่มี ☐  มี    
6.  วิธีการจัดส่งเอกสาร และการสมัครใช้บริการ 
วิธีการจัดส่งเอกสาร* (หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบยืนยัน / ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี / หนังสือรับรองการขาย / โอนย้าย) (เลือกได้เพียง 1 ช่องทาง) 
☐  ทางไปรษณีย์ (By Post Mail) ☐  ทางอีเมล์  (By E-Mail) 
การสมัครใช้บริการ 
☐  ขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (ONE-LIVE) 
☐  ขอใช้บริการยืนยันการท ารายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-CONFIRM) 
☐  ขอใช้บริการรับข่าวสาร (E-NEWS)  
☐  ขอใช้บริการรับข่าวโปรโมชัน่ (E-PROMOTION) 
☐  ขอใช้บริการส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารและอีเมล์ (FAX , E-Mail) 
☐  ขอใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชอีตัโนมตัิเป็นประจ าทุกเดือน AMP (กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม) 
☐  ขอใช้บริการหักบัญชธีนาคารอัตโนมตัิ Direct Debit : (กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม)  
ชื่อบัญชี*  ................................................................ เลขที่บัญชี* ........................................................................ 
ธนาคาร* .......................................  สาขา* ................................... ประเภท  ☐  ออมทรัพย์  ☐  กระแสรายวัน 

 

ลงชื่อ ...................................................................................................  ผู้ขอเปิดบัญชี 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 
ความเห็น .................................................................................................... 
  
KYC Level     ☐ ความเสี่ยงสงู     ☐  ความเสี่ยงต่ า  
 
 
ลงชื่อผู้รับเปิดบัญชี : ………………………………………………………………. ลงชื่อผู้อนุมัติ :  ………………………………………………………………. 
 
                          (……………………………………………………………….)                    (……………………………………………………………….) 
 
วันที่รับเอกสาร ...................................  Single License No : ...................................  
 
 
 
1.  Maker / Marketing                   2.  Authorized / Head                                     3. CS           4. RG 

ประทับตรา (ถ้ามี) 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ / Authorized Person 
ส าหรับ KYC Level ความเส่ียงสูง 

แบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน 
ส ำหรับนิติบุคคล โทร. 0-2659-8888

www.one-asset.com
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ผูขอเปดบัญชีกองทุน (“ผูลงทุน”) มีความประสงคที่จะลงทุนในหนวยลงทุนทีบ่ริหารและจัดการโดยบรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากดั (“บรษิัท”) 
ตามคําขอเปดบัญช/ีขอทบทวนแกไขปรับปรุงขอมลูผูลงทุน ขอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานสื่อเลก็ทรอนิกส โทรสาร และอีเมล (“คําขอ”) และ
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการลงทุน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของคําขอดวย

1. บริษัทสงวนสิทธทิี่จะพิจารณารับหรือปฏิเสธใบคําขอของผูลงทุน โดยไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลใดๆ แกผูลงทนุ
2. การลงทุนในหนวยลงทุนมใิชการฝากเงิน และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผูลงทุนอาจไดรับเงินทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินทุนแรกเริ่มก็ได และ

อาจไมไดรับชําระคาขายคนืหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนตามทีไ่ดมีคําสั่งไว ทั้งนี้ ผูลงทุนควร
ซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. หากผูลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงขอมลูหรือขอเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจงไวกับบริษทั ผูลงทุนจะแจงใหบริษัททราบ หากมิไดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
บริษัท จะถือเอาขอมูลเดิมที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวเปนขอมูลที่ถูกตอง

4. สําหรับผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาวผูลงทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความที่ปรากฏอยูในคูมือภาษ ี
และผูลงทุนรับทราบวาบรษิัทมิไดเปนผูใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาดานภาษีแกผูลงทุน

5. การใชบริการใดที่ทําโดยใชเลขทีผู่ถือหนวย และรหัสลบัสวนตัวของผูลงทุน ประกอบวิธกีารและเงื่อนไขการใชบริการประเภทนั้นๆ ตามที่บรษิัทกําหนด
ใหถือวาเปนการกระทําของผูลงทุนเอง และมีผลผูกพันตอผูลงทุน และผูลงทนุจะเก็บรักษาเลขที่ผูถือหนวยและรหัสลับแรกเขา และรหัสลับสวนตวัไว
เปนความลับและไมเปดเผยใหผูใดทราบ

6. หากรหัสลับสูญหาย ถกูขโมย หรือมีผูอ่ืนลวงรู ผูลงทุนจะตองแจงยกเลกิและขอรหัสลบัใหมตามวธิีการที่บริษทักําหนด
7. บริษัทอาจไมสามารถใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดชั่วคราวในกรณีทีร่ะบบคอมพิวเตอร อุปกรณ ระบบสื่อสารเน็ตเวิรกที่เกี่ยวของกับบริษทัขัดของ

ไดรับความเสียหาย กําลังซอมแซม หรืออยูระหวางการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ
8. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได โดยบริษทัจะปดประกาศใหผูลงทุนทราบ ณ 

สํานักงานของบรษิัท หรือที่เว็บไซตของบรษิัท หรือตามวธิีการทีบ่รษิัทเห็นสมควร
9. บริษัทจะไมรับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสดุวสิัยตางๆ ซ่ึงรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทํางาน 

หรือรบกวนจากไวรสัคอมพิวเตอร ความลาชาความผิดพลาด หรือความบกพรองของระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูลงทุน หรือของ
ผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต ความลาชาในขั้นตอนการดําเนินการของบริการของบริษัท 

10. ผูลงทุนตกลงยินยอมใหบรษิัทเปดเผยขอมลูของผูลงทุนที่ไดระบไุวในคําขอใชบริการนี ้หรือขอมูลที่เกี่ยวของในการใชบริการของบริษทั และขอมลู
ตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และ/หรือเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และ/หรือ  Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถงึการจัดทําหรือลงนามในเอกสาร หลักฐานใดๆ และ/หรือ ปฏิบัติการ
และดําเนินการตางๆ ตามที่บุคคลดังกลาวหรือตามที่เจาหนาที่ของรัฐไทย หรอืรัฐอ่ืน หรือ ผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด และรวมถึงการหักภาษ ี
ณ ที่จาย จากเงินไดของผูลงทุน ตลอดจนมสีิทธดิําเนินการอ่ืนใดเทาที่จําเปนกรณีที่บรษิัทจะตองดําเนินการตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตางประเทศ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา และใหความยินยอมดังกลาวมีผลอยูตลอดไป ถึงแมวาจะมีการยกเลิก
การใชบริการของบรษิัทแลวก็ตาม

11. บริษัทมสีิทธิยกเลกิการบริการแกผูลงทนุเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา 
12. ในกรณีที่บัญชกีองทุนไมมมีูลคาคงเหลือในบัญช ีและบัญชนีั้นไมมกีารติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 2 ป บริษทัสงวนสิทธิที่จะปดบญัชี

ดังกลาว โดยไมตองแจงใหผูลงทนุทราบ
13. ในกรณีบัญชกีองทุนมีหนวยลงทุนแตมมีูลคารวมกันทุกกองทุนตํ่ากวา 500 บาท หรือตํ่ากวาจํานวนหรือมูลคาที่บริษทัอาจไดกําหนดเปนครั้งคราว และ

ผูลงทุนไมมีการติดตอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานบัญชีนัน้เปนเวลานานตดิตอกันเกิน 2 ป โดยเมื่อบรษิัทไดแจงผูลงทนุตามที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงไว
กับบรษิัท และใหถือวาผูลงทุนยนิยอมใหบรษิัททําการขายหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่บรษิัทไดแจงไวในหนังสือแจงเกี่ยวกับมลูคาขั้นตํ่าของหนวย
ลงทุนขางตนและใหบรษิัทนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนดังกลาวสงใหผูลงทุนโดยมิชกัชาโดยนําสงเขาบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ขอมูลที่
ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบรษิัทหรือนําสงเปนเช็คสั่งจายผูลงทนุไปยังที่อยูที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบรษิัทและบรษิัทสามารถปดบญัชีกองทุนดังกลาวได
ทันที โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบ

14.  การติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือ หนังสือบอกกลาว และ/หรือ เอกสารอ่ืนใด ที่จะติดตอหรือสงใหแกผูลงทุน โดยบริษทัจะติดตอดวยวิธใีดกไ็ดไมวา
จะเปนการแจงทาง โทรศัพท โทรเลข โทรสาร อีเมล ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียนก็ตามหรือใหคนนําไปสงเอง หรือการติดตอสื่อสาร
ดวยวิธีอ่ืนใด ในกรณทีี่ไดสงไปยัง เลขหมายโทรศัพท โทรสาร อีเมล ที่อยูที่ระบุไวในคําขอ หรือที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือ
ครั้งหลังสดุแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูลงทุนแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวา ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเองหรือไมก็ตาม หรือจะมีผูรับไวหรือไมกต็าม
ในกรณีที่สงใหไมไดเพราะผูลงทุนยายที่อยูหรือที่อยูทีก่ลาวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผูลงทุนไมไดแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือ
การรื้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบรษิัท กด็ี หรือสงใหไมไดเพราะการแจงการเปลีย่นแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลงัสุดไมถกูตองก็ด ีใหถือวาผูลงทุนไดรับ
และทราบหนังสือติดตอ คําบอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของบรษิัทแลวโดยชอบ

15. ผูลงทุนรบัทราบเปนอยางดีแลววา บริษัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลใดๆที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนบัสนุน 
รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทนุของบุคคลดังกลาวมีหนาที่และความผูกพันที่จะตองปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของหนวยงานราชการ หนวยงานอ่ืนใด หรือผูมีอํานาจอ่ืนใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูลงทุนจึงตกลงยินยอมให
ความรวมมือกบับรษิัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนตวัแทนสนับสนุน รวมทั้ง
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาว อยางเต็มความสามารถ

16. ผูลงทุนและบริษทั ตกลงรวมกันวาความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอกําหนดและเงื่อนไขขอใด หรือบางสวนยอมไมมีผลกระทบตอขอกําหนดและ
เงื่อนไขขออ่ืนๆ หรือขอ กําหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยูทั้งหมด โดยใหขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กลาวมานี้มีผลบังคับใชอยูตอไปจนกวาจะ
สิ้นสดุลง หากขอกําหนดและเงื่อนไขหรือขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี ้ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
รวมถึงประกาศอ่ืนใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และการแตงตั้ง
ตัวแทนสนับสนุน ใหขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ใชบังคับเฉพาะที่ไมขดัหรือแยงกับประกาศดังกลาว

ขอตกลงการใชบริการ
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กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ เพื่อใชในการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุนใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่ยอมรับได คะแนน 
1) ปจจุบันทานอายุ 

1. มากกวา 55 ป                2.  45-55 ป                   3. 35-44 ป              4.   นอยกวา 35 ป   
 

2)  ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครวั เปนสัดสวนเทาใด 
     1.   มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด                      2.  ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด 
     3.   ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด         4.  นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด   

 

3)  ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร 
     1.   มีทรัพยสินนอยกวาหน้ีสิน                                     2.  มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน   
     3.   มีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน                                       4.  มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชีวติหลังเกษียณอายุแลว  

 

4)  ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรพัยสินกลุมใดตอไปน้ีบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
     1.   เงินฝากธนาคาร                                             2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบตัรรัฐบาล   
     3.   หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี                              4.  หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรพัยอ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง   
**สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสดุ** 

 

5)  ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมคีวามจําเปนตองใชเงินลงทุนน้ี  
     1.  ไมเกิน 1 ป                     2.  1 ถึง 3 ป                 3.  3 ถึง 5 ป              4.  มากกวา 5 ป  

 

6)  วัตถปุระสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ  
     1.   เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอแตต่ําได                   2.  เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนทีส่ม่ําเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง     
     3.   เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนทีสู่งขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น   4.  เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได   

 

7)  เมื่อพิจารณารูปแสดงตวัอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจทีจ่ะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากทีสุ่ด  
 

      
 
 
 
 
      
 
     1.   กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย     
     2.   กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%   
     3.   กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%      
     4.   กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%   

 

8)  ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรบัผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทนุสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสกึอยางไร  
     1.   กังวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทุน                                2.  ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง   
     3.   เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหน่ึง                    4.  ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น   

 

9)  ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรบัตัวลดลงในสัดสวนเทาใด  
     1.   5% หรือนอยกวา 2.   มากกวา 5%-10%   3.  มากกวา 10%-20%                        4.  มากกวา 20% ขึ้นไป 

 

10) หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปน้ีทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร 
1. ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง                          2.  กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรพัยสินที่เสี่ยงนอยลง 
3.  อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรบัตัวกลับมา              4.  ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิม่เงินลงทุนในแบบเดมิเพือ่เฉลี่ยตนทุน 

 

สําหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ  (คําถามขอ 11 และ 12 ใชเปนขอมลูเพื่อประกอบการใหคาํแนะนํา) 
11) การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรบัผลตอบแทนในอัตราทีสู่งมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงิน    
    ลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน  ทานยอมรบัไดเพียงใด 
      1.   ไมได     2.   ไดบาง                         3.  ได 

 

สําหรับการลงทุนในตางประเทศ 
12) นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว  ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด 
     1.   ไมได  2. ไดบาง                         3.  ได 

กําไร 

ขาดทุน 

1                2                3            4  

 รวมคะแนน 

ผูลงทุนควรพิจารณาการจัดสรรการลงทุน (Basis Asset Allocation) ใหสอดคลองกับผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของตนเอง 

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) 

1/2 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………….……………..……………   เลขที่บัตรประชาชน ……………………….……………………………………………………………………………… 



1. ขาพเจายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาท่ีของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ("suitability test") และระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับได และขอ
รับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเปนจริง และเปนปจจุบันทุกประการ และขาพเจารับทราบวา การท่ีขาพเจาใหขอมูลท่ีเปนความจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน และครบถวนตามท่ีบริษัทจัดการรองขอ ยอมมีผลตอการใหบริการ
หรือการใหคําแนะนําท่ีขาพเจาจะไดรับจากบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ 

2. เมื่อเจาหนาท่ีของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการไดทําการประเมิน suitability test และไดแจงใหขาพเจาทราบถึงผลการประเมิน suitability test และระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับได รวมท้ังใหคําแนะนํา
เบ้ืองตนเพื่อใหขาพเจาเขาใจความสําคัญในการจัดสรรและกําหนดสัดสวนการลงทุนท่ีเหมาะสม ("basic asset allocation") ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินท่ีขาพเจาไดใหขอมลูไวกับเจาหนาท่ีของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขาย
ของบริษัทจัดการ  ถือไดวาขาพเจารับทราบผลการประเมิน suitability test และระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับแลว  

3. ขาพเจารับทราบวา การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของขาพเจาเอง ซ่ึงไมผูกพันกับผลการประเมิน  suitability test ของขาพเจาเอง และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับไดซ่ึงไดรับจากผลการประเมินนี้  
ขาพเจาตกลงและยอมรับทราบความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนของขาพเจาเอง ในกรณีท่ีขาพเจาตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกวาระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับไดซ่ึงไดรับจากผลการประเมนินี ้ขาพเจาตกลงและยินยอม
รับความเส่ียงของการลงทุนดังกลาวนั้นเอง และขาพเจายอมรับวาการลงทุนของขาพเจาอาจไมเปนไปตามผลการประเมินนี้ และอาจไมแนนอนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินนี้ได  

  
 

 

สวนท่ี 1  เกณฑการคิดคะแนน 

ตอบ ขอ 1 = 1 คะแนน            ตอบ ขอ 2 = 2 คะแนน             ตอบ ขอ 3 = 3 คะแนน            ตอบ ขอ 4 = 4 คะแนน 
สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอท่ีคะแนนสูงสุด     โดยรวมคะแนนขอ 1-10     สําหรับขอ 11 และ 12 ไมนํามาคิดคะแนน 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับ ประเภทผุลงทุน ตราสารท่ีสามารถลงทุน 
นอยกวา 15 1 เส่ียงตํ่า ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเพียงเลก็นอย / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1 

15-21 2 เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางสวน / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1-4 
22-29 3 เส่ียงปานกลางคอนขางสูง ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางสวน-ปานกลาง / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1-5 
30-36 4 เส่ียงสูง ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1-7 

37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก ตราสารหนี้ / ตราสารทุนคอนขางมาก / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1-8  
สวนท่ี 3 ตัวอยางคําแนะนําเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 
 

ประเภทผูลงทุน 
สัดสวนการลงทุน 

เงินฝากและ 
ตราสารหนี้ระยะสัน้ 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ท่ีมีอายุมากกวา 1 ป 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เส่ียงตํ่า >60% <20% <10% <5% 
เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า <20% <70% <20% <10% 
เส่ียงปานกลางคอนขางสูง <10%                                                                                 <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 
เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
ตารางระดับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนประเภทตาง ๆ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง ประเภท ประเภทหลักทรัพยท่ีลงทุนเปนหลัก 

เส่ียงตํ่า 1 
กองทุนรวมตลาดเงนิท่ี
ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

 

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืน
ตามท่ีสํานักงานกําหนด  ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสิน
หรือเขาทําสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน 

เส่ียงปานกลาง 
คอนขางตํ่า 

2 กองทุนรวมตลาดเงนิ 
มีนโยบายลงทุนในตางประเทศบางสวน แตไมเกินรอยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป
นับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญานั้น รวมท้ังม ีportfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน 

3 
กองทุนรวม 

พันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายเนนลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปบัญชไีมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

4 กองทุนรวมตราสารหนี ้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป  

เส่ียงปานกลาง
คอนขางสูง 

5 กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนไดท้ังในตราสารทุนและตราสารหนี ้

เส่ียงสูง 
6 กองทุนรวมตราสารทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเปนหลกัโดยเฉลี่ยรอบปบัญชไีมนอยกวารอยละ 65 ของ NAV  

7 
กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม 
มีนโยบายมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลีย่รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV  

เส่ียงสูงมาก 
 

8* 
กองทุนท่ีมีการลงทุนใน

ทรัพยสินทางเลือก 
มีนโยบายลงทุนในทรัพยสินท่ีเปนทางเลือกใหมในการลงทุนหรือมีโครงสรางซับซอน เขาใจยาก เชน REITs / Infrastructure fund / property fund / 
commodity / gold fund / oil fund / derivatives ท่ีไมใชเพื่อ hedging ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีมลีักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงท่ีไมคุมครองเงนิตน  

 

ระดับความเส่ียง 
ท่ีลูกคายอมรับได 

  

ผูบันทึก........................................................ 
วันที่.............................................................. 

 

ผูตรวจสอบ............................................. 
วันที่........................................................ 

สําหรับเจาหนาท่ี / For Officer 
เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน /Unitholder  

No.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… No.2 ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….………… 

No.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… No.4 ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….………… 
ความเห็นเพิ่มเติมของเจาหนาท่ี  (ระดับความเส่ียงท่ีลูกคายอมรับได) 
...................................................................................................................................................………………………………………………………………….............................................................................. 
..............................................................................................................................................................…………………………………………………………………................................................................... 

ลงชื่อ /Signature…………………...………..………………….………………………………..……….ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder     
                              วันที่................................................................... 
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หนังสือฉบับนี้มอบใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด  (ในหนังสือฉบับนี้เรียกวา “ผูรับ”) เพ่ือประโยชนของผูรับ และบุคคลท่ีสาม 
ตามท่ีกลาวถึงในสวนท่ี 4 ของหนังสือฉบับนี ้โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวท้ังหมดเปนผูรับหนังสือฉบับนี้เชนกัน 
This form is provided to One Asset Management Limited (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.  

ขอมูล/คํายืนยัน/และขอตกลงของลูกคา Customer’s Information / representation / and agreements 

วันท่ี/Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ เลขท่ีบัญชี/Account No. ……………………………………………... 
 

ช่ือองคกร/นิติบุคคล/บริษัท ผูขอเปดบัญชี และผูใชบริการทางการเงิน  (“ลูกคา”)  
Name of Organization/Entity/Company of Applicant / Entity User of financial service (The “Customer”) 
 

สําหรับสถาบันการเงินภายใตขอกําหนดของ FATCA ท่ีมี GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

 ประเทศท่ีจดทะเบียน หรือ จัดต้ัง / Country of  Incorporation / 
  Registration or Organization 

      

     หมายเลข GIIN ของลูกคา / Customer GIIN       
 
 
 
 

      กรณีลูกคาเปนนิติบุคคลท่ีไดรับการสนับสนุน(Sponsored Entity)  
     โปรดระบุช่ือและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลท่ีสนับสนนุ(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ช่ือนิติบุคคลท่ีสนับสนนุ / Name on Sponsoring Entity 

      

………………………………………………………………………………………………… 
          หมายเลข GIIN ของผูสนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  
 

 เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number   
   

 เลขประจําตัวผูเสียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

 เลขประจําตัวผูเสียภาษีในประเทศอื่น  (โปรดระบุทุกประเทศ ถามี)  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

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

 

สวนท่ี  1 / Part 1 สถานะของผูขอเปดบัญชี / Status of Applicant 
โปรดเลือกทําเคร่ืองหมายในชองท่ีสอดคลองกับสถานะผูขอเปดบัญชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

นิติบุคคลอเมริกัน / US Person status 
หากทานตอบวา ‘ใช’ โปรดกรอกแบบฟอรม W-9 และส้ินสุดคําถาม   
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9.  If you check ‘No’, please complete the next section.) 

ลูกคาเปนนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใชหรือไม                                                   
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

ใช/Yes ไมใช/No 

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลท่ีมีรายไดหลักมาจากการลงทุน 
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE) 

หากทานตอบวา ‘ใช’ ในขอใดขอหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN-E  และส้ินสุดคําถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

ลูกคาเปนสถาบันการเงิน ภายใตขอกําหนดของ FATCA ใชหรือไม                                                   
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA? 

ใช/Yes ไมใช/No 

ลูกคาเปนนิติบุคคลท่ีมีรายไดจากการลงทุน/รายไดทางออม  (เชน รายไดจากการลงทุนในหลักทรัพย และเงินฝาก เปนตน) 
ต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไปของรายไดรวม  หรือมีทรัพยสินท่ีกอใหเกิดรายไดดังกลาวไดต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไปของสินทรัพยรวม 

  ในรอบบัญชีปลาสุด                                           
Is the customer a Passive NFFE, i.e., an entity who either, has earned passive income (income from holding financial Securities 
and deposits, and etc. Please see the definition in “Glossary of key terms”)  equal to or more than  50% of total gross income, or 
held  asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year? 

ควรตอบ “ไมใช” หากทานเปนนิติบุคคลตามขอ 3.1–3.2  
You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below. 
3.1   องคกร/หนวยงานของรัฐบาลท่ีไดรับการยกเวนภายใต FATCA เชน หนวยงานราชการ องคกรระหวางประเทศหรือธนาคารกลาง เปนตน                              
 An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  

3.2   นิติบุคคลท่ีไดรับการยกเวน ภายใต FATCA  เชน  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทในเครือ นิติบุคคลท่ีไมแสวงหากําไร 
สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหมท่ีเร่ิมจัดตั้งไมเกิน 24 เดือน  เปนตน                                                                    
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates,  
a non-profit organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized 
less than 24 months. 
   

ใช/Yes ไมใช/No 

แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 

FATCA_FORM 
สําหรับลูกคาประเภทนิติบุคคล 

For Entity Customer 
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สวนท่ี 2 / Part 2 การยืนยันและการเปลีย่นแปลงสถานะ / Confirmation and Change of Status 
1. ลูกคายืนยันวา ขอมูลท่ีลูกคาใหในแบบฟอรมนี้เปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ 

The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 
2. ลูกคารับทราบและตกลงวา หากลูกคามีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลท่ีใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ  

ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกคา ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีผูรับเห็นสมควร 
 The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete,  

The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with the customer or part of such relationship as  
the Receiver may deem appropriate. 

3. ลูกคาตกลงท่ีจะแจงใหผูรับไดทราบและนําสงเอกสารประกอบใหแกผูรับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปล่ียนแปลงอันทําใหขอมูลของลูกคาท่ีระบุในแบบฟอรมนี้ไมถกูตอง และในกรณี
ท่ีผูรับมีการรองขอเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมเพิ่มเติม ลูกคาตกลงท่ีจะดําเนินการใหแลวเสร็จตามท่ีไดรับการรองขอภายในเวลาท่ีผูรับกําหนด 

 The Customer agree to notify and provide relevant documents to the Receiver  within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this 
form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 

4. ลูกคารับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีลูกคาไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณเกี่ยวกับสถานะของลูกคา ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจ
แตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกคา ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนตามท่ีผูรับ เห็นสมควร 
The Customer acknowledge and agrees that  failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall entitle  
the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate. 

สวนท่ี 3 / Part 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญช ี/ Authorization for information disclosure and account withholding 
ลูกคาตกลงใหความยินยอมท่ีไมอาจยกเลิกเพกิถอนแกผูรับ ในการดําเนินการดังตอไปนี ้ 
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. เปดเผยขอมูลตางๆ ของลูกคาใหแกหนวยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) 

ขอมูลดังกลาวรวมถึง ช่ือลูกคา ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผูปฏิบัติตาม หรือผูไมใหความรวมมือ) จํานวนเงินหรือ 
มูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่นๆ ท่ีมีอยูกับผูรับหรือ 
เปดบัญชีผานผูรับ ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกรองขอโดยหนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ  
ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 

 disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account 
number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of 
money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any 
other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หักเงินจากบัญชีของลูกคาท่ีมีกับผูรับหรือเปดผานผูรับ และ/หรือ เงินไดท่ีลูกคาไดรับจากหรือผานผูรับ ในจํานวนท่ีกําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ 
ซึ่งรวมถึง IRS ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงขอตกลงใดๆ ระหวางผูรับกับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว 

 withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through  the Receiver in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, 
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax authorities, 

3. หากลูกคาไมใหขอมูลท่ีจําเปนตอการพิจารณาสถานะบัญชีท่ีตองรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือขอมูลท่ีจําเปนตองรายงานใหแกผูรับ  หรือไมสามารถจะขอใหยกเวนการบังคับใช
กฎหมายท่ีหามการรายงานขอมูลได หรือใหขอมูลโดยระบุสถานะเปน Non-Participating FFI ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกคา 
ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีผูรับเห็นสมควร 

 If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be 
reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI,  
the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may 
deem appropriate. 

สวนท่ี 4 / Part 4 การอนุญาตใหบุคคลท่ีสามใชประโยชนและขอตกลงในเอกสารนี ้/ Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, 
consent and agreement in this form 

 เพื่อความสะดวกของลูกคา และเปนการลดภาระความซ้ําซอนของลูกคาในการนําสงเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมใหกับบริษัทและสถาบันการเงินตางๆ ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑท่ีผูรับ 
เปนตัวแทนขาย(หรือเปนผูจัดจําหนาย) เปนรายๆ ไป  รวมท้ังกรณีท่ีลูกคาเปดบัญชีกบับริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผานผูรับ  โดยหนังสือฉบับนี้ ลูกคารับทราบและยินยอมใหบุคคล(รวมนิติบุคคล)
ดังตอไปนี้ท้ังหมด(อันไดแก 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ท่ีลูกคาทําธุรกรรมทางการเงินผาน หรือเปดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือใชบริการทางการเงินอื่นใด 
ท้ังโดยตรงหรือผานผูรับ 2. ผูสนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเกี่ยวของกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกลาวขางตน,  และ 3. สมาชิกของกลุมธุรกิจทางการเงินของผูรับ, 4.ตัวแทน 
หรือผูท่ีเกี่ยวของ หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกลาวขางตนท้ังหมด) ท้ังในปจจุบันและอนาคต มีสิทธิใชเอกสารขอมูล คํายืนยันและคํายินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล 
หรือหัก ณ ท่ีจาย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ขอมูลท่ีอางถึง (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และ
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) เสมือนหนี่งวา ลูกคาไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น และไดใหคํายืนยัน/คํายินยอมกับบุคคลดังกลาว
ขางตนทุกราย   และใหบุคคลดังกลาวขางตนและหนวยงานราชการท้ังในและตางประเทศและบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกรายสามารถนําสง / ใชเอกสารและขอมูลใดๆของลูกคาระหวางกันได ไมวาจะอยู
ในรูปสําเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ใหมีผลผูกพันกับลูกคาทุกประการ  
 In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s  burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to 
each and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following 
persons(including entity person) (i.e.,  1. any asset management company/fund/ any financial institution  with whom the customer open deposit account or securities trading account 
or using any financial service directly with or through  the Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / 
financial institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) at 
present or in future  to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in this document 
(hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  the customer have provided such Documents and 
Information to each of those aforesaid person (s) by the customer’s self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and 
Information among themselves. 

ขาพเจารับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนด ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ 
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี ้จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

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. 
ลายมือชื่อผูขอเปดบัญช ี                     
Applicant’s Signature                        _______________________________________________________ วันท่ี / Date________________________________________ 
สวนนีส้ําหรับเจาหนาท่ีของ ผูรับ เทานั้น / This part is for officer of Receiver’s  use only 

 
 

 ________________________วันท่ี / date___________ 
ลายมือชื่อเจาหนาท่ีรับเอกสาร 

Signature of Officer who receives the document 

เอกสารประกอบ (ถามี) / Attachment (if any) 
W-9 
W-8BEN-E 

     
 

กรณีท่ีตอบวา “ใช” ขอใดขอหนึ่ง 
 
___________________________วันท่ี / Date_____________ 

ผูมีอํานาจลงนาม 
Authorized Person 

 



เอกสารประกอบ คําขอเปิดบัญชี /ขอทบทวนแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทุน (ขอเปิดบัญชีใหม่) 

(เอกสาร 1 ชุด ตอ 1 การเปดบัญช ีถาหากมีมากวา 1 บัญช ีตองแยกกนั) 
• กรณีเป็น บุคคลทัวไป  
1.  สาํเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให (พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง)  
2.  สาํเนา ทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อ และเลขประจาํตัวประชาชน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
3.  สาํเนา สมุดบัญชีเงินฝาก (หนาทีร่ะบุชือ่และเลขที่บญัช)ี สาํหรบัการรับเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
4.  สาํเนา ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
• กรณีเป็น นิติบุคคล  
1.   สําเนา หนังสอืรบัรองบริษัททีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 3 เดือน (พรอมรบัรองสําเนาถกูตอง)  
2.  สาํเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกใหของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม (พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง)  
3.  สาํเนา ทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อ และเลขประจาํตัวประชาชน ของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม (กรณทีี่บตัรแสดงตนไมแสดงทีอ่ยูไวบนบัตร) (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
4. สําเนา สมุดบญัชีเงินฝาก (หนาที่ระบุชื่อและเลขทีบ่ัญช)ี สําหรับการรบัเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง) 
5.  สาํเนา ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
6.  สาํเนา บญัชีรายชือ่ผูถอืหุน (บอจ.5) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
7.  รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงคขอเปดบัญชหีรอืทําธุรกรรม 
• กรณีผู้เปิดบัญชีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่าํกวา 20 ปบริบรูณ) 
1.  ใหเปดบัญชีเปนบญัชี ประเภท “เพ่ือ” โดยใหบิดาและมารดา หรือผูปกครอง เปนผูลงนามในเอกสารใบเปดบญัช ี

2. กรณทีี่บดิาและมารดาจดทะเบียนสมรส แตบิดาหรอืมารดาประสงคจะลงนามเปนผูเปดบัญชเีพียงฝายเดียว ตองมีหนงัสือยินยอมใหเปดบญัชจีากอีกฝาย  
3. สําเนาใบสูตบิตัรที่เปนของผูเยาว (พรอมรับรองสาํเนาถกูตองโดยบดิาและมารดา หรอืผูปกครอง)  
4. สําเนา ทะเบยีนบานทีป่รากฏชื่อผูเยาวอาศยัอยู (พรอมรับรองสาํเนาถูกตองโดยบดิาและมารดา หรอืผูปกครอง)  
5. สําเนา บัตรประจําตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกใหของบิดา มารดา หรอืผูปกครอง (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
6. สําเนา ทะเบยีนบานที่ปรากฏชือ่ และเลขประจาํตวัประชาชนของบดิา มารดา หรือผูปกครอง (พรอมรบัรองสาํเนาถูกตอง) 
7. หลักฐานแสดงการเปนผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย (ถามี) 
8. สําเนา สมุดบญัชีเงินฝาก (หนาทีร่ะบุชือ่และเลขทีบ่ัญช)ี สาํหรบัการรบัเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง) 
• กรณีสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ 

1.  หนังสอืยนิยอมใหหักบัญชีเงินฝาก (ลงลายมือชือ่ใหตรงกับลายมือชื่อทีใ่หไวกบัธนาคาร) 
2.  สาํเนา สมุดบัญชทีีจ่ะใชบริการหกับญัชธีนาคารอตัโนมัต ิ(หนาทีร่ะบุชือ่และเลขที่บญัชี พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
หมายเหตุ  รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี  
1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  2. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  5. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  6. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
7. ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จาํกดั (มหาชน) 8. ธนาคาร ไทยเครดติ เพ่ือรายยอย จาํกดั (มหาชน) 9. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
10. ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน)  11. ธนาคาร ออมสิน 

 รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนําฝากเช็คเข้าบัญชี ดังนี  

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 2. ธนาคาร ซิตีแ้บงก สาขากรุงเทพฯ 3. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)   
4 ธนาคาร ยูโอบ ีจํากัด (มหาชน)  5. ธนาคารทิสโก จาํกดั (มหาชน) 

รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ดังนี  
1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   2. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน)  
4. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  5. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  6. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 8. ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

**** คําแนะนํา **** 
  กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง)  
 กรุณากรอกรายละเอยีดใหครบถวน เกี่ยวกับการรูจกัลูกคาและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับลกูคา (KYC/CDD) และการประเมินความเหมาะสม 

ในการลงทุน (Investment Suitability Assessment Form) ตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด  
  สําเนาเอกสารที่ยืน่ประกอบ โปรดรบัรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบบั  
  สถานที่ หรือทีอ่ยูในการจดัสงเอกสารของผูถอืหนวย ควรเปนทีอ่ยูที่สะดวกตอการรับเอกสารโดยทางไปรษณยี หรือไปรษณยีลงทะเบียน  
  ไม่ให้ระบุทีอ่ยูเปนตูปณ. ไปรษณีย 
  เอกสารทกุชนิดทีย่ื่นตอนายทะเบยีน หากปรากฏวามีการแกไข ขดู ลบ ขดี ฆา ตองลงลายมือชื่อกํากบัการแกไขทุกครั้ง  


