
 

  

 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ
1. การเปิดบญัชใีหม่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ.อเบอรด์นี 

2. คําสั$งซื(อ + B-Pay Form (กรณีลกูคา้
ตอ้งการซื(อพรอ้มเปิดบญัช)ี 

3. สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง  
2 ชดุ 

4. สาํเนา Book Bank หนา้แรก พรอ้มสาํเนา
ถกูตอ้ง 2 ชดุ 

 
กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ
เอกสารเพิ$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. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้เดยีว (หา้ม
พมิพห์นา้-หลงั) 

2. แบบฟอรม์ FATCA  
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทั (งหมด ไม่ตอ้งใช ้

เอกสารเพิ$ม 
- กรณีตอบ “ใช”่ ในหัวขอ้ 1.1 ทางบลจ.อ

เบอรด์นี ขอสงวนสทิธิ[ปฏเิสธการเปิดบญัช ี
- กรณีตอบ “ใช”่ ในหัวขอ้ 1.2 คําถาม

เพิ$มเตมิ ใหใ้ชแ้บบฟอรม์ W-8BEN เพิ$ม 
3. สาํหรับใบ B-Pay ใหก้รอกในชอ่ง อา้งองิ 1 

เป็นเลข 831-111-1111  เนื$องจากลกูคา้เปิด
บญัช ีและ ซื(อครั(งแรก จะยังไมม่เีลขผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และกรอกชอ่ง อา้งองิ 2 ดว้ย
รหัสกองทนุ 2 หลัก และตามดว้ยเบอร์
โทรศพัทม์อืถอื 

4. หากลกูคา้ตอ้งการเปิดบญัชอีย่างเดยีว ตอ้ง
สง่เอกสารทั (งหมดเป็นตวัจรงิเทา่นั(น 

2. การซื(อขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซื(อขายหน่วยลงทนุ มดีงันี( 
1. ผา่น IC (รับคําสั$งของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 

12.00 น. ของวนัที$จะดําเนนิรายการ กรณี
สง่คําสั$งหลงั 12.00 น. ทางบรษัิทจะ
ดําเนนิรายการในวนัทําการถัดไป) 
กรณีซื(อ 

• กรอกใบคําสั$งซื(อ แนบหลักฐาน
การโอนเงนิ (ดวูธิโีอนเงนิที$ชอ่ง
หมายเหต)ุ หรอืสาํเนาหนา้บตัร
เครดติ+สาํเนาบตัรประชาชน
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง (กรณี
จา่ยดว้ยบัตรเครดติ) แลว้สง่
เอกสารทั (งหมดให ้IC 

กรณีขาย 
• กรอกใบคําสั$งขาย แนบสาํเนา

บตัรประชาชนพรอ้มสาํเนา
ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
กรณีซื(อ/ขาย/สบัเปลี$ยน – สามารถ
ตรวจสอบเวลาทําการไดท้ี$เจา้หนา้ที$บลจ. 
อเบอรด์นี โทร 02-352-3333 

1. กรณีซื(อ ใชแ้บบฟอรม์ B-Pay ใหก้รอกใน
ชอ่ง 
- อา้งองิ 1 กรณีซื(อครั(งแรกจะยังไมม่เีลข
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วย ใสเ่ลข 831-111-1111  
ซื(อครั(งถัดไปเมื$อมเีลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
แลว้ใหใ้สเ่ลขทะเบยีนผูถ้อืหน่วย  
- อา้งองิ 2 ใสร่หัสกองทนุที$ตอ้งการซื(อ 2 
หลกั และตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 

2. กรณีใชบ้ตัรเครดติ เพื$อซื(อกองทนุของ บลจ. 
อเบอรด์นี ใชไ้ดเ้ฉพาะบตัรเครดติในเครอืกรุง
ศรทีี$ร่วมรายการดงันี(  บตัรเครดติกรุงศร ี
(ยกเวน้บัตรเครดติ กรุงศร ีFirst Choice), 
เซ็นทรัลเครดติการด์, เทสโก ้วซีา่, เอไอเอ วี
ซา่, และโฮมโปรวซีา่ เทา่นั(น โดยตอ้งสง่
คําสั$งซื(อของลกูคา้+สาํเนาบตัรเครดติหนา้-
หลงั+สาํเนาบัตรประชาชน พรอ้มรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งในการทํารายการ (ขั (นตํ$าในการ
ซื(อผา่นบัตรเครดติ 20,000 บาทและซื(อตดั
บตัรเครดติไดเ้ฉพาะกองทนุ ABLTF, ABSC-
RMF, ABAPAC-RMF เทา่นั(น) 

 
3. สมัครใชบ้รกิารซื(อ

ขายผ่านอนิเทอรเ์น็ต 
1. ใบคําขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 
2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 
3. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง  

1 ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนา

ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

 

4. การขอเปลี$ยนแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบคําขอเปลี$ยนแปลงขอ้มูล 
2. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง  

1 ชดุ 
3. หลกัฐานที$ตอ้งการเปลี$ยนแปลงขอ้มลู 

เชน่ สาํเนาหนา้ Book Bank หรอืใบ
เปลี$ยนชื$อ เป็นตน้ 

 

 

                                                      บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อเบอรด์นี จํากดั 
                                                 Aberdeen Asset Management Company Limited 



* หมายถึง ข้อมูลที่ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

1.	 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหน่วย

£ นาย  £ นาง £ £ นางสาว £ £ อื่นๆ (ระบุ) .......................ชื่อ-สกุล*....................................…………………..................………………………...…...........................

เพศ* £ ชาย £ หญิง   ประเภทบัตรประจ�าตัว* £ บัตรประชาชน   £ หนังสือเดินทาง   £ บัตรข้าราชการ   £ อื่นๆ (โปรดระบุ)……….…..……….…..

เลขที่บัตร*…………….............................…...…….ออกโดย…..........…..............................…...วันที่ออก….......…/…...…..../..….…..วันหมดอายุ*…........../….....…./….........

วันเดือนปีเกิด*.......…/……......./…….....  สัญชาติ  £ ไทย      £ อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

สถานะ ££ โสด £ สมรส ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ-สกุล………………....……….................................................................................................................................…

 £ หย่า ££ หม้าย   ประเภทบัตรประจ�าตัว (คู่สมรส) £ บัตรประชาชน £ หนังสือเดินทาง 

      £ บัตรข้าราชการ £ อื่นๆ(โปรดระบุ) ......….................................................

    เลขที่บัตร………..…............….....................................   โทรศัพท์มือถือของคู่สมรส .................................................. 

    ที่อยู่ (คู่สมรส) £ ที่เดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุน £ อื่นๆ (โปรดระบุ)......….............…...............….....….....

    .....................................................................................................................................................................................

ชื่อผู้ติดต่อ (เพื่อใช้ติดต่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)...........................................................................................โทรศัพท์มือถือของผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน..............................................

ชื่อผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ถือหน่วยเป็นผู้เยาว์)......................................................................................................................................ความสัมพันธ์.............................................

ข้อมูลบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต�่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์)

 1. ชื่อ-สกุล..............................................................................เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน................................................วันเดือนปีเกิด…......…/…......…./…...…..

 2. ชื่อ-สกุล..............................................................................เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน................................................วันเดือนปีเกิด…......…/…......…./…...…..

 3. ชื่อ-สกุล..............................................................................เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน................................................วันเดือนปีเกิด…......…/…......…./…...…..

2.	ที่อยู่

				2.1	 ที่อยู่ในการติดต่อ	และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย*์
 เลขที่....................หมู่ที่................อาคาร/หมู่บ้าน……........................ชั้น.............ซอย........................................................ถนน...........................................................

 แขวง/ต�าบล..................................เขต/อ�าเภอ.........................................จังหวัด.......................................ประเทศ..............................รหัสไปรษณีย์............................ 

 โทรศัพท์........................................โทรศัพท์มือถือ*............................................โทรสาร........................................Email*...................................................................

    หมายเหต ุ: บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารต่างๆ ของกองทุนไปตามอีเมล์ที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ข้างต้น

 £ ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสารจากบริษัทจัดการทางอีเมล์ (ยกเว้นกรณีที่สมัครขอใช้ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต)

				2.2	 ที่อยู่ปัจจุบัน* £ ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร £ อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………….

 เลขที่....................หมู่ที่................อาคาร/หมู่บ้าน……........................ชั้น.............ซอย........................................................ถนน...........................................................

 แขวง/ต�าบล..................................เขต/อ�าเภอ.........................................จังหวัด.......................................ประเทศ..............................รหัสไปรษณีย์............................ 

				2.3	 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน* £ ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร £ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน £ อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………......

 เลขที่....................หมู่ที่................อาคาร/หมู่บ้าน……........................ชั้น.............ซอย........................................................ถนน...........................................................

 แขวง/ต�าบล..................................เขต/อ�าเภอ.........................................จังหวัด.......................................ประเทศ..............................รหัสไปรษณีย์............................ 

				2.4	 ที่อยู่ที่ท�างาน* £ ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร £ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน
   £ ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   £ อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………….

 ชื่อสถานที่ท�างาน...................................................................................................................................................................................................................................

 เลขที่....................หมู่ที่................อาคาร/หมู่บ้าน……........................ชั้น.............ซอย........................................................ถนน...........................................................

 แขวง/ต�าบล..................................เขต/อ�าเภอ.........................................จังหวัด.......................................ประเทศ..............................รหัสไปรษณีย์............................ 

 โทรศัพท์............................................โทรสาร............................................Email ที่ท�างาน.....................................................................................................................

แบบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนส�าหรับบุคคลธรรมดา
£ บัญชีเดี่ยว   £ บัญชีเพื่อ   £ บัญชีโดย   £ บัญชีร่วม (โปรดระบุความสัมพันธ์) ........................................

3.	วัตถุประสงค์ในการลงทุน	และผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายหรือมีอ�านาจควบคุม/ตัดสินใจเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน/เป้าหมายทางการเงิน* (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

£ เพื่อการลงทุนระยะสั้น

£ เพื่อการลงทุนระยะยาว

£ เพื่อการเกษียณ

£ เพื่อหาผลก�าไร

£ เพื่อเก็บออม

£ เพื่อสร้างความมั่นคงในครอบครัว

£ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

£ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................
..............................................................................

ท่านเป็นผู้มีอ�านาจควบคุม ตัดสินใจในการท�าธุรกรรมในบัญชีนี้ และเป็นผู้รับผลตอบแทนในบัญชีนี้ใช่หรือไม*่
£ ใช่   £ ไม่ใช่ (หากตอบไม่ใช่ โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นที่มีอ�านาจควบคุมบัญชีนี้ในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลส่วนตัวผู้ลงทุนพร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชน) 

ชื่อ-สกุล………..........………….................….................................................บัตรประชาชนเลขที.่……….................................…….ความสัมพันธ์.............................................

ที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................................................................โทรศัพท์….........…….............................….….โทรศัพท์มือถือ........................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน £ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน  £ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................

วันที่ …........../….....…./….........



อาชีพ* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

£ ผู้ก่อตั้ง / ผู้บริหาร องค์กรไม่
แสวงหาก�าไร

£ เจ้าของกจิการ / กจิการครอบครวั

£ พนักงานของรัฐ / ข้าราชการ

£ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

£ แพทย์ / พยาบาล

£ ครู / อาจารย์

£ พนักงานบริษัท

£ นกัการเมอืง

£ นกัลงทนุ

£ พนักงานองค์กรไม่  
แสวงหาก�าไร

£ อาชีพอิสระ / รับจ้างทั่วไป 

(โปรดระบุ) .......................... 

£ แม่บ้าน / พ่อบ้าน

£ นักเรียน / นักศึกษา

£ เกษยีณอายุ

£ พระภกิษ ุ/ นกับวช

£ ไม่ประกอบอาชีพ

จ�านวนเงินที่ประสงค์หรือคาดว่าจะลงทุนครั้งแรกกับบริษัทจัดการ* ……………........................................................................................………บาท

ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง*  £ ใช่ (โปรดระบุ)……………………...….....……...........…......  £ ไม่ใช่

ข้าพเจ้า £ เคย  £ ไม่เคย มีประวัติการกระท�าผิดตามกฎหมายฟอกเงิน*
ข้าพเจ้า £ เคย  £ ไม่เคย ถูกปฏิเสธการรับท�าธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น*

£ เงินเดือน/เงินบ�านาญ  

£ เงินออม 

£ มรดก/ของขวญั   

£ ธรุกิจส่วนตวั   

£ เงินปันผลหรอืดอกเบีย้   

£ การขายหลักทรัพย์   

£ อื่นๆ (โปรดระบุ)
............................................

แหล่งที่มาของรายได*้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ประเภทธุรกิจ*
£ ธรุกิจน�าเทีย่ว/บริษัททวัร์

£ ผลิตและค้าอาวุธ

£ คาสิโนและการพนัน

£ นายหน้าจัดหางาน

£ องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร

£ ธรุกิจให้บรกิารโอนและรบัโอนเงนิทัง้ภายใน 
และข้ามประเทศ (ซึง่ไม่ใช่สถาบนัการเงนิ)

£ ตัวแทนหรือนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์

£ ค้าวัตถุโบราณ / อัญมณี

£ ประกอบธุรกิจสถานบริการ

£ ส�านักงานกฎหมาย / ส�านักงานบัญชี

£ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

£ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
..............................................

รายได้ต่อเดือน*
£ ≤ 15,000 บาท

£ > 15,000 - 30,000 บาท

£ > 30,000 - 50,000 บาท 

£ > 50,000 - 100,000 บาท

£ > 100,000 - 500,000 บาท

£ > 500,000 - 1,000,000 บาท 

£ > 1 ล้านบาท

ต�าแหน่งงาน	(โปรดระบุ)*

 4.	อาชีพและแหล่งที่มาของรายได้

£ จากบุคคลอื่น (โปรดกรอกข้อมูล
ในกล่องข้อความด้านล่าง)

5.	วิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	และเงินปันผล*
- น�าฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน

บัญชีที่จะได้รับเงินตรงตามวันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการขายคืนกองทุน ได้แก่ 

ธนาคาร…………………………………………….…สาขา..………….....……......…………เลขที่……………….....................................……….(บัญชีหลัก)

ธนาคาร…………………………………………….…สาขา..…………….....…......…………เลขที่………………...............…......................…….

ธนาคาร…………………………………………….…สาขา..………………...........…………เลขที่………………...............…......................…….

หมายเหต ุกรณีที่ท่านไม่ได้ระบุบัญชีธนาคารส�าหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนเป็นเช็คขีดคร่อมในนามผู้ถือหน่วยลงทุน 

    โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
การหักภาษี	ณ	ที่จ่ายจากเงินปันผล*
ข้าพเจ้า £ มีความประสงค์ £ ไม่มีความประสงค์ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

หมายเหต ุในกรณไีม่ระบุความประสงค ์บริษัทจัดการถือว่าท่านไม่ประสงค ์หักภาษี ณ ที่จ่าย

ลงนามโดย ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

6.	 เงื่อนไขการลงนาม

     กรณีมีแหล่งที่มาของรายได้จากบุคคลอื่น	(โปรดระบุความสัมพันธ์)			£ คู่สมรส   £ บิดา/มารดา   £ บุตร   £ อื่นๆ .............................................

     ชื่อ-สกุล..........................................................................................เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน.....................................................ชื่อสถานที่ท�างาน....................................................

£ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................

ประเภทธุรกิจ

£ ธรุกจิน�าเทีย่ว / บรษิทัทวัร์

£ ผลิตและค้าอาวุธ

£ คาสิโนและการพนัน

£ นายหน้าจัดหางาน

£ องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร

£ ธุรกิจให้บรกิารโอนและรบัโอนเงินท้ังภายใน 

และข้ามประเทศ (ซ่ึงไม่ใช่สถาบนัการเงิน)

£ ตัวแทนหรือนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์

£ ค้าวัตถุโบราณ / อัญมณี

£ ประกอบธุรกิจสถานบริการ

£ ส�านักงานกฎหมาย / ส�านักงานบัญชี

£ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

£ อื่นๆ (โปรดระบุ) 

.........................................................

£ เงนิเดอืน/เงนิบ�านาญ

£ เงนิออม   

£ มรดก/ของขวญั   

£ ธรุกจิส่วนตวั   

£ เงนิปันผลหรอืดอกเบีย้   

£ การขายหลักทรัพย์   

£ อื่นๆ (โปรดระบุ)  

..........................................

แหล่งที่มาของรายได ้(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)รายได้ต่อเดือน

£ ≤ 15,000 บาท

£ > 15,000 - 30,000 บาท

£ > 30,000 - 50,000 บาท 

£ > 50,000 - 100,000 บาท

£ > 100,000 - 500,000 บาท

£ > 500,000 - 1,000,000 บาท 

£ > 1 ล้านบาท

ต�าแหน่งงาน	(โปรดระบุ)

£ อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................

อาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

£ ผู้ก่อตั้ง / ผู้บริหาร องค์กรไม่
แสวงหาก�าไร

£ เจ้าของกจิการ / กจิการครอบครวั

£ พนักงานของรัฐ / ข้าราชการ

£ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

£ แพทย์ / พยาบาล

£ ครู / อาจารย์

£ พนักงานบริษัท

£ นกัการเมอืง

£ นกัลงทนุ

£ พนักงานองค์กรไม่  
แสวงหาก�าไร

£ อาชีพอิสระ / รับจ้างทั่วไป 
(โปรดระบุ) .......................... 

£ แม่บ้าน / พ่อบ้าน

£ นักเรียน / นักศึกษา

£ เกษยีณอายุ

£ พระภกิษ ุ/ นกับวช

£ ไม่ประกอบอาชีพ



7.	ส�าหรับผู้ขอเปิดบัญชี	(เจ้าของบัญชี)	เพื่อยืนยันตนว่าไม่ใช่บุคคลสัญชาติอเมริกัน*

บัตรประชาชนเลขที่ ประเทศที่เกิด สัญชาติ	(โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ)

หนังสือเดินทางเลขที่ ออกโดยประเทศ

ส่วนที่	1	สถานะของลูกค้า

1.1	โปรดตอบค�าถามนี้	เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่

หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดบัญชีของท่าน
หากท่านตอบ “ไม่ใช่” ในทุกข้อในส่วนนี้ โปรดตอบค�าถามในส่วนที่ 1.2 ข้างท้ายนี้ต่อไป

(1.) ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ £ ใช่ £ ไม่ใช่

โปรดตอบ “ใช่”  - หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
            - หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
            - หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

(2.) ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจ�าตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ £ ใช่ £ ไม่ใช่

โปรดตอบ “ใช่” - หากส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจ�าตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้
แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

โปรดตอบ “ไม่ใช่” - หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอน อย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

(3.) ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ £ ใช่ £ ไม่ใช่

1.2	ค�าถามเพิ่มเติม

หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วน 1.2 นี้ และยืนยันว่าท่านไม่เป็นบุคคลอเมริกัน โปรดกรอกแบบฟอร์ม	W-8BEN พร้อมส่งเอกสารประกอบตามที่ระบุ

(4.) ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตาม
กฎหมายแล้ว
เอกสารประกอบ : 1) ส�าเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
  2) ส�าเนาหนังสือรับรองการสละสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United 

States

£ ใช่ £ ไม่ใช่

(5.) ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน (current residence address) หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อ (mailing address) ในสหรัฐอเมริกา 
ส�าหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่
เอกสารประกอบ : ส�าเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

£ ใช่ £ ไม่ใช่

(6.) ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ 
ใช่หรือไม่
เอกสารประกอบ : ส�าเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

£ ใช่ £ ไม่ใช่

(7.) ท่านมีที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่ส�าหรับรับไปรษณีย์แทน (hold mail address) หรือที่อยู่ส�าหรับการส่งต่อ (in care of address) เพียง 
ที่อยู่เดียว ส�าหรับติดต่อหรือด�าเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่
เอกสารประกอบ : ส�าเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

£ ใช่ £ ไม่ใช่

(8.) ท่านมีค�าสั่งท�ารายการโอนเงินเป็นประจ�าโดยอัตโนมัติ (standing instruction) จากบัญชีที่เปิดไว้หรือที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ 
ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
เอกสารประกอบ : ส�าเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

£ ใช่ £ ไม่ใช่

(9.) ท่านมีการมอบอ�านาจหรือให้อ�านาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่
เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่
เอกสารประกอบ : ส�าเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

£ ใช่ £ ไม่ใช่

3/7



4/7

ส่วนที่	2	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบ

ถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็น

สมควร

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้  บริษัทจัดการทราบ และน�าส่งเอกสาร และ/หรือค�ายินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

อันท�าให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้องหรือหลังจากวันที่บริษัทจัดการได้ร้องขอ

4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ด�าเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการน�าส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของ

ท่าน บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ส่วนที่	3	การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่  บริษัทจัดการ ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านแก่  บริษัทจัดการ (เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 

หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)  ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี  

สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จ�านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการ

เคลื่อนไหวทางบัญชี  จ�านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับ บริษัทจัดการ ตลอดจนจ�านวนรายได้ และข้อมูล

อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดย  บริษัทจัดการ  หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS 

ด้วย

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่าน บริษัทจัดการ ในจ�านวนที่ก�าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่าง

ประเทศ  ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่าง บริษัทจัดการ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว 

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จ�าเป็นต้องรายงานให้แก่ บริษัทจัดการ หรือไม่สามารถจะขอให้

ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทจัดการ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ส่วนที่	4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้

เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องน�าส่งเอกสาร ข้อตกลงอัน

เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล ค�ายืนยัน และค�ายินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่

อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป   ภายใต้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชี

กองทุนนี้  หากผู้ลงทุนให้หรือจะใหเ้อกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น  ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้

เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถน�าส่ง/ใช้เอกสารและ

ข้อมูลนั้น ระหว่างกันได้  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความ

สัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อที่ท้ายเอกสารเปิดบัญชีนี้ไว้เป็นส�าคัญ



8.	ค�าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต 
    หมายเหต ุ: หากทางบริษัทจัดการได้ด�าเนินการเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได ้บริษัทจะท�าการจัด 

                 ส่งรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (Email Address)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต	โดย

8.1)	ช�าระเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัต ิ(Direct Debit)

	£ ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ์.........................

	£ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ์.........................

	£ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ์.........................

	£ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ์.........................   

 หมายเหต ุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสมัครขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ  ท่านสามารถสมัครผ่านช่องทางตู้ ATM หรือ Internet Banking  ของธนาคารที่ท่าน 

              ต้องการ โดยบริษัทจัดการจะใช้เวลาด�าเนินการไม่เกิน 3 วัน  หรือท่านสามารถสมัครขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านการกรอกหนังสือขอให้หักบัญชี

              เงินฝาก (ข้อ 10) ตามธนาคารที่ท่านได้ระบุเบื้องต้น พร้อมแนบส�าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากและลงนามรับรองส�าเนา โดยบริษัทจัดการจะใช้เวลา 

              ด�าเนินการไม่เกิน 3 สัปดาห์ 

8.2)	ช�าระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ของธนาคาร	(Internet Online)

	£ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ์.........................

	£ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ์.........................

8.3)	ช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต	(Credit Card) - ชื่อเจ้าของบัตรเครดิตต้องตรงกับชื่อผู้ขอเปิดบัญชีเท่านั้น

	£ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัตร--- ชื่อเจ้าของบัตร.........................................................................

	£ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัตร--- ชื่อเจ้าของบัตร.........................................................................

ข้าพเจ้าได้ระบุเลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี และความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีกับข้าพเจ้า (กรณีที่บัญชีดังกล่าวไม่ใช่บัญชีของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว) รวมทั้งได้แนบ 

ส�าเนารับรองความถูกต้องของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้นมาพร้อมค�าขอนี้แล้ว

หมายเหต ุ: การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการหรือธนาคารก�าหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

1. ผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ก็ต่อเม่ือผู้ขอใช้บริการได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการแล้ว  โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าบริษัท

จัดการมีสิทธิพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติค�าขอได้โดยไม่จ�าเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 

และต้องด�าเนินการให้ธนาคารสามารถหักโอนเงินเพื่อการช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนก่อนจึงจะสามารถท�ารายการซื้อได้

2. ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยมากกว่า 1 ราย ในบัญชีเดียวกัน และมีความประสงค์ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะออกรหัสผ่านให้เพียงชุดเดียว โดยถือว่ารายการที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้รหัสผ่านมีผลผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนดังกล่าวทุกราย

3. บริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือจัดส่งให้ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่

ผู้ขอใช้บริการระบุไว้ในค�าขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ซึ่งผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากบริษัทจัดการ หรือรหัสผ่านที่ผู้ขอใช้บริการได้ด�าเนิน

การแก้ไขเปล่ียนแปลงทางระบบอนิเตอร์เนต็เป็นความลบั และตกลงว่าบรษิทัจดัการไม่ต้องรบัผดิชอบส�าหรบัความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมบีคุคลอ่ืนน�ารหัสผ่านมาท�ารายการ

ผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ต นอกจากนีผู้ข้อใช้บรกิารจะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนยีมทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอยีดค่าธรรมเนยีมดงักล่าวได้ทีธ่นาคาร

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ www.aberdeen-asset.co.th

4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือจดจ�ารหัสผ่านของตนได้และประสงค์จะให้บริษัทจัดการออกรหัสผ่านให้ใหม่ ผู้ใช้บริการต้องยื่นค�าขอต่อบริษัทจัดการโดยเมื่อได้รับ

อนุมัติแล้ว ให้น�าความในข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

5. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ บริษัทจัดการมีสิทธิระงับการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวได้ หากการใส่ข้อมูลรหัสผ่านดังกล่าวมีความผิดพลาดเกินจ�านวนครั้งที่

บริษัทจัดการก�าหนด

6. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการซื้อหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ

7. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ภายหลังเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผล

เป็นการท�ารายการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในแบบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน

8. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการท�ารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากบริษัทจัดการ หรือรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการได้ด�าเนินการแก้ไขเปลี่ียนแปลงทางระบบ

อนิเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นการขอใช้บรกิารอย่างถกูต้องสมบรูณ์ และผกูพนัผูใ้ช้บรกิารเสมอืนว่าผูใ้ช้บรกิารได้ตดิต่อขอรบับรกิารจากบรษิทัจดัการ หรอืตัวแทนโดยตรงตามวธิกีารทีก่�าหนด

ไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

9. ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการท�ารายการที่สมบูรณ์ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้

10. ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของการใช้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความช�ารุดบกพร่องหรือการขัดข้องของ

อุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมลูหรอืการเชือ่มโยงเครอืข่าย การสญูหายของข้อมลูระหว่างการรบัส่ง หรอืข้อพพิาทในเชงิธรุกจิ หรอืสิง่อืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัจดัการ หรอื

ความควบคุมของตัวแทนบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของคู่สัญญาต่างๆ ที่มีกับบริษัทจัดการและผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการ

11. นอกจากข้อก�าหนดทีก่ลา่วไว้ในขอ้ตกลงและเงือ่นไขนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการทีก่�าหนดไว้ในโครงการและหนงัสือชี้ชวนของกอง

ทุนที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการตลอดจนคู่มือการใช้งานบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก�าหนด

12. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อตกลงและเงือ่นไขนีไ้ด้ทุกขณะตามแต่บรษิทัจดัการจะเห็นสมควร ท้ังน้ีบรษิทัจดัการจะแจ้งแก้ไขเปลีย่นแปลงดังกล่าวให้ผูใ้ช้บรกิาร

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ท�าการและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

13. ผู้ใช้บริการและบริษัทจัดการตกลงให้กฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และหากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ�านาจใน

การพิจารณา



9.	ค�าขอใช้บริการจัดท�าค�าสั่งซื้อโดยบริษัทจัดการ	(FastTrack)*
	£ ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์สมัครใช้บริการ FastTrack โดยขอมอบอ�านาจให้บริษัทจัดการจัดท�าแบบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง  
 และเงื่อนไขของการใช้บริการตามที่แนบมาพร้อมแบบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับส�าเนาไว้เรียบร้อยแล้ว

£  ข้าพเจ้าไม่มคีวามประสงค์สมัครใช้บริการ FastTrack

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ	B-Pay	และ	FastTrack

 ระบบ B-Pay เป็นระบบที่ใช้ในการรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment (บริการรับช�าระเงิน) ของธนาคาร โดยมีช่องทางการช�าระเงิน ดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคาร 

เครื่อง ATM ระบบโทรศัพท์ของธนาคาร และระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคาร ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนช�าระเงินผ่านเคาเตอร์ของธนาคาร (ด้วยเงินสด โอนเงินโดยใช้สมุดบัญชีเงินฝาก ณ 

ธนาคารที่เปิดบัญชีฝากไว้ หรือ เช็ค) ท่านสามารถช�าระผ่าน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส�าหรับการช�าระเงิน

ผ่านเครื่อง ATM ระบบโทรศัพทธ์ของธนาคาร และระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารนั้นๆ และสมัครเพื่อขอใช้ช่องทางเหล่า

นี้กับทางธนาคารโดยตรง

 ในการช�าระเงิน ท่านจะต้องช�าระเงินโดยใช้แบบฟอร์ม B-Pay ของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด เท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้แทนใบน�าฝากของธนาคาร ท่าน

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม B-Pay จากเว็บไซต์ของ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-352-3388 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์ม 

B-Pay ทางแฟกซ์หรืออีเมลล์

 ส�าหรับบริการ FastTrack เป็นบริการจัดท�าค�าสั่งซื้อแทนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ช�าระเงินผ่านระบบ B-Pay ท่านสามารถมอบ

อ�านาจให้บริษัทจัดการจัดท�าค�าสั่งซื้อแทน (FastTrack) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนโดยที่ท่านไม่ต้องกรอกและส่งใบค�าสั่งซื้อทางแฟกซ์มาที่ บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด  

อีกต่อไปหลังจากที่ท�าการช�าระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบ B-Pay ภายใน 15.30 น.

การมอบอ�านาจและขอบอ�านาจในการด�าเนินการตามบริการ	FastTrack
 ผู้มอบอ�านาจขอมอบอ�านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอ�านาจท�าค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการส�าหรับบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

ในแบบฟอร์ม (รวมถึงในช่วงการเสนอขายครั้งแรก) ลงชื่อในใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมใบค�าสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักฐานและข้อมูลการช�าระเงินผ่านระบบ Bill Pay-

ment ของผูม้อบอ�านาจซึง่เป็นข้อมลูที่บรษิัทจดัการได้รับจากธนาคารที่เกีย่วข้องและ/หรอืข้อมลูหรือเอกสารเพิ่มเติมทีบ่ริษทัจัดการได้รบัจากผู้มอบอ�านาจรวมทัง้ติดต่อธนาคารทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับการช�าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของผู้มอบอ�านาจติดต่อท�าการตกลงใดๆกับนายทะเบียนในส่วนของการซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือกระท�าการใดๆตามสมควร เพื่อให้การดังกล่าว

ส�าเร็จลุล่วง ในนามของผู้มอบอ�านาจได้ทุกประการในการนี้ให้บริษัทจัดการมีอ�านาจในการแต่งตั้งและมอบอ�านาจช่วงให้หัวหน้าฝ่ายนายทะเบียน ( Head of Registrar ) หรือบุคคลอื่นใด

ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยเฉพาะจากบรษิทัจดัการเป็นผูด้�าเนนิการตามทีก่ล่าวมาทัง้หมดได้ภายใต้ขอบเขตของหนังสอืมอบอ�านาจฉบบัน้ี การใดๆท่ีผูร้บัมอบอ�านาจหรอืผูร้บัมอบอ�านาจช่วงได้

กระท�าไปตามขอบอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจดงักล่าว ย่อมถอืเสมือนหนึง่ว่าผูม้อบอ�านาจได้กระท�าด้วยตนเองและผูม้อบอ�านาจขอรบัผดิชอบและผกูพนัในการกระท�าน้ันๆทกุประการหนงัสอื

มอบอ�านาจฉบบันีส้ามารถยกเลกิได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดยแจ้งเป็นหนงัสอืให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั และให้หนังสอืมอบอ�านาจฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่

วันที่ที่ลงไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเป็นต้นไป โดยผู้มอบอ�านาจได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการ FastTrack ด้านล่างนี้แล้ว

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการ	FastTrack
1. ผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการให้บริษัทจัดการเป็นผู้จัดท�าค�าสั่งซื้อ ได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการและได้ท�าหนังสือมอบอ�านาจให้บริษัทจัดการ

เป็นผู้จัดท�าค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้บริการแล้ว โดยบริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เฉพาะกรณีที่ผู้ขอใช้บริการช�าระเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น

2. ในกรณทีีผู่ข้อใช้บรกิารไม่ให้ข้อมลูหรอืให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนตามแบบสอบถามความเสีย่งของผูล้งทุนของบรษิทัจดัการหรอืไม่ยนืยนัหรอืแจ้งปรบัปรงุข้อมลูตามท่ีได้ให้ไว้ในแบบสอบถาม

ดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการก�าหนดไว้ ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการจะไม่ท�าค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการภายใต้บริการนี้ เว้นแต่เป็นการ

ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศไทย โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการโดยไม่มีดอกเบี้ย

3. ผู้ขอใช้บริการตกลงมอบอ�านาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้จัดท�าค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแทนผู้ขอใช้บริการโดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้

บรกิารได้ช�าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment เป็นหลกัฐานประกอบการท�าค�าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผูข้อใช้บรกิาร รวมท้ังตกลงยนิยอมให้บรษิทัจดัการถือเอาข้อมลู รายงาน หรอืเอกสาร

ที่ได้รับจากธนาคารที่เก่ียวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการท�ารายการที่สมบูรณ์ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะท�าค�าสั่งซื้อให้ผู้ขอใช้บริการภายหลัง

จากที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลหรือหลักฐานการช�าระเงินจากธนาคารที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลหรือหลัก

ฐานการช�าระเงินภายหลังเวลาท�าการซื้อหน่วยลงทุนของวันท�าการซื้อขายใดผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทจัดการท�าค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันท�าการซื้อขายถัดไป โดย

การท�ารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามก�าหนดเวลาท�าการซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้อง

4. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้ช�าระเงินผ่านระบบ Bill Payment แต่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนของผู้ขอใช้บริการตามแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุน ภายหลังเวลาท�าการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนของวันท�าการซื้อขายใด ผู้ขอใช้บริการ ตกลงให้บริษัทจัดการจัดท�าค�าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันท�าการซื้อขายถัดไป

5. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที่จะไม่ท�าค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ขอใช้บริการได้ในกรณีที่ข้อมูลซึ่งบริษัทจัดการได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการ

ช�าระเงินผ่านระบบ Bill Paymentไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง เช่น เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง รหัสกองทุนไม่ถูกต้อง จ�านวนเงินที่ช�าระต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนที่เกี่ยวข้อง หรือ รหัสกองทุนไม่ตรงกับกองทุนใดของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรทั้งนี้ไม่ว่าความผิดพลาดดังกล่าวจะเกิดจากธนาคารหรือจาก

ผู้ขอใช้บริการและโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

6. ในกรณีที่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการช�าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ไม่ชัดเจนหรือเกิดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของธนาคาร เช่น ผู้ขอใช้บริการ

กรอกข้อมูลรหัสกองทุนที่ไม่ตรงกับกองทุนใดๆของบริษัทจัดการ หรือธนาคารป้อนข้อมูลรหัสกองทุนผิดพลาด บริษัทจัดการอาจพิจารณาท�าค�าสั่งซื้อให้กับผู้ขอใช้บริการตามข้อมูลที่

ปรากฏในส�าเนาแบบฟอร์มช�าระเงินผ่านธนาคาร ( Payment Slip) ในส่วนของผู้ช�าระเงินหรือส�าเนาแบบฟอร์มดังกล่าวที่ผู้ขอใช้บริการได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือชัดเจนและได้จัด

ส่งให้กับบริษัทจัดการได้ ทั้งน้ี ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากบริษัทจัดการได้รับส�าเนาเอกสารดังกล่าวภายหลังเวลาท�าการซื้อหน่วยลงทุนของวันท�าการซื้อขายใดผู้ขอใช้บริการตกลงให้

บริษัทจัดการท�าค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ขอใช้บริการในวันท�าการซื้อขายถัดไป โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาส�าเนาเอกสารหรือส�าเนาเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบกับข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากธนาคารตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3. เพื่อใช้ประกอบการท�ารายการที่สมบูรณ์ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้

7. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการใช้บริการช�าระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเป็นผู้จัดท�าค�าสั่งซื้อให้นั้น ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของการป้อนข้อมูลการช�าระเงินที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ด�าเนินการเองและหรือท่ีพนักงานของธนาคารเป็นผู้ด�าเนินการให้ โดยหากพบว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้

ธนาคารด�าเนินการแก้ไขในทันที นอกจากนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะจัดให้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือในแบบฟอร์มช�าระเงินผ่านธนาคาร (B-Pay Form) และ/หรือแจ้งให้บริษัท

จัดการทราบถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของผู้ขอใช้บริการอยู่เสมอ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมิได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในแบบฟอร์มดังกล่าว (B-Pay Form )

ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทจัดการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือล่าสุดที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับบริษัทจัดการเป็นหมายเลขปัจจุบันและถูกต้องของผู้ขอใช้บริการ

8. ผูข้อใช้บรกิารรบัทราบและตกลงว่าหากบรษิทัจดัการจดัส่งข้อความในเรือ่งดังต่อไปน้ีไปยงัหมายเลขโทรศพัท์มอืถือท่ีให้ไว้ตามข้อ 7 ให้ถือว่าผูข้อใช้บรกิารได้รบัและทราบถงึข้อความใน

เรื่องดังกล่าวโดยถูกต้องแล้ว โดยในการพิจารณาว่ามีการจัดส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวหรือไม่ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ

เป็นหลักฐานในการจัดส่งข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้



(1) ค�าแนะน�าแก่ผู้ขอใช้บริการโดยพิจารณาจากผลการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้

(2) ค�าชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะลงทุนในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ขอใช้บริการ

รับได้เมื่อพิจารณาจากผลของการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามความเสี่ยงของผู้ลงทุนซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้

(3) ค�าแนะน�าหรือค�าชี้แจงอื่นใดเกี่ยวกับการท�ารายการซื้อหน่วยลงทุน

9. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่บริษัทจัดการจัดส่งให้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 โดยในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่พบข้อความหรือไม่ประสงค์จะให้

บริษัทจัดการจัดท�าค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ (กรณีกองทุนรวมที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้ขอใช้บริการรับได้) ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้

บริษัทจัดการทราบภายใน 16.30 น.ของวันท�าการซื้อขายที่ผู้ขอใช้บริการช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Paymentโดยหากล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวและผู้ขอใช้บริการไม่ติด

ต่อบรษิทัจดัการ ผูข้อใช้บรกิารตกลงให้ถอืว่าผูข้อใช้บรกิารได้รบัและทราบถึงข้อความท่ีบรษิทัจดัการได้จดัส่งให้ตามข้อ 8 ครบถ้วนถูกต้องแล้วและผูข้อใช้บรกิารไม่ประสงค์จะลงทนุใน

หน่วยลงทุนตามค�าแนะน�าของบริษัทจัดการ

10. ในกรณีที่เป็นการท�าค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ขอใช้บริการตกลงเลือกเงื่อนไขว่าหากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจ�านวนหน่วยลงทุนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน

รวมผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ให้มีการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นซึ่งอาจจะเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือของ

บริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้พิจารณากองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะรับโอนให้มีลักษณะใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการแล้ว 

และความประสงค์นี้ให้หมายรวมถึงหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ขอใช้บริการด้วย

11. บริษัทจัดการจะจัดส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือและ/หรือจดหมายแจ้งตอบรับการให้ใช้บริการและผู้ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ภายใน 4 วันท�าการนับจากวันที่

บริษัทจัดการได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และหากผู้ขอใช้บริการช�าระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยที่ยังมิได้รับการแจ้งตอบรับให้ใช้บริการ บริษัทจัดการจะถือว่าการช�าระเงินดัง

กล่าวเป็นการท�ารายการตามช่องทางปกติซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือทางอื่นใดภายในเวลาท�าการซื้อหน่วยลงทุนตามที่

ก�าหนดไว้ในโครงการและหนังสอืชีช้วนของกองทนุทีเ่กีย่วข้องจงึจะถอืว่าเป็นการท�ารายการซือ้หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการสงวนสทิธิในการคืนเงินดังกล่าวให้กับผูข้อใช้บรกิารโดยไม่มี

ดอกเบี้ยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับใบค�าสั่งซื้อจากผู้ขอใช้บริการ

12. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการด�าเนินการให้ตามบริการนี้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

13. ผู้ขอใช้บริการเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของการใช้บริการช�าระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเป็นผู้จัดท�าค�าสั่งซื้อ ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือ

โดยอ้อมจากความผิดพลาดหรือล่าช้าในการพิมพ์ข้อมูลของพนักงานของธนาคารที่ผู้ขอใช้บริการได้ช�าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ความผิดพลาดหรือล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลการ

ช�าระเงินมายังบริษัทจัดการ ความผิดพลาดหรือล่าช้าในการน�าส่งเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของธนาคาร ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายการสูญหายของข้อมูลระหว่างการ

รับส่งหรือข้อพิพาทในเชิงธุรกิจ หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการหรือความควบคุมของคู่สัญญาต่างๆที่มีกับ

บริษัทจัดการและผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

14. นอกจากข้อก�าหนดทีก่ล่าวไว้ในข้อตกลงและเงือ่นไขนีผู้ข้อใช้บรกิารตกลงยนิยอมผกูพนัและปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการท่ีก�าหนดไว้ในโครงการและหนงัสือชีช้วนของกอง

ทุนที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการตลอดจนคู่มือการใช้บริการที่บริษัทจัดการก�าหนดขึ้น

15. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะระงบัการให้บรกิาร แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อตกลงและเงือ่นไขนีไ้ด้ทกุขณะตามแต่บรษิทัจดัการจะเหน็สมควร ทัง้นีบ้รษิทัจดัการจะแจ้งการระงบัการให้บรกิาร

และ/หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ท�าการและในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

16. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการยกเลิกหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการไม่ว่าในกรณีใดหรือบริษัทจัดการเป็นฝ่ายยกเลิกหนังสือมอบอ�านาจ ให้ถือว่าการใช้บริการนี้สิ้นสุดลง โดยหาก

ประสงค์จะใช้บริการใหม่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องยื่นหนังสือมอบอ�านาจเพื่อให้บริษัทจัดการแจ้งตอบรับการใช้บริการอีกครั้ง

17. ผู้ขอใช้บริการและบริษัทจัดการตกลงให้กฏหมายของประเทศไทยเป็นกฏหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และหากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้นให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ�านาจใน

การพิจารณา

โปรดลงนามลายมือชื่อผู้เปิดบัญช*ี

  (........................................................................................................) (ตัวบรรจง)

X..............................................................................................................................
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 สแตนดารด (ประเทศไทย) จำกัด

บลจ. อเบอรดีน สแตนดารด (ประเทศไทย) จำกัด

10.	หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก	(ส�าหรับธนาคาร)



11.	แบบสอบถามเพื่อก�าหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน*
เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ให้เลือกค�าตอบที่คิดว่าดีที่สุดส�าหรับผู้ลงทุนตามค�าถามดังนี้

ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทุน
1. ปัจจุบันท่านอาย ุ
£ (1) มากกว่า 55 ปี  £ (2) 45-55 ปี

 £ (3) 35-44 ปี   £ (4) ต�่ากว่า 35 ปี

2. ปัจจุบันท่านภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ�า เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วน
ตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

 £ (1) มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด	
£ (2) ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 
£ (3) ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 
£ (4) น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
 £ (1) มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน 
 £ (2) มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
 £ (3) มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 
£ (4) มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินทุนเพียงพอส�าหรับใช้ชีวิต 
     หลังเกษียณอายุแล้ว

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือก
ได้มากกว่า 1 ข้อ)

 £ (1) เงินฝากธนาคาร  
 £ (2) พันฐบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพนฐบัตรรัฐบาล 
 £ (3) หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี ้
£ (4) หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
 £ (1) ไม่เกิน 1 ปี   £ (2) 1 ถึง 3 ปี
 £ (3) 3-5 ปี   £ (4) มากกว่า 5 ปี

6. วัตถูประสงค์ในการลงทุนของท่านคือ
 £ (1) เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม�่าเสมอแต่ต�่าได้
 £ (2) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม�่าเสมอแต่อาจเสี่ยงสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
 £ (3) เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม�่าเสมอแต่อาจเสี่ยงสูญเสียเงินต้นได้บ้าง 
£ (4) เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่างท่าน
เต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด

 

	
	£ (1) กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
 £ (2) กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผล  

     ขาดทุนได้ถึง 1% 
£ (3) กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผล         
     ขาดทุนได้ถึง 5% 
£ (4) กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผล 
     ขาดทุนได้ถึง 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพพย์สินที่มีผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน 
ท่านจะรู้สึกอย่างไร

£ (1) กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน 
£ (2) ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
£ (3) เข้าใจและรับวามผันผวนได้ระดับนึง
£ (4) ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น

9. ท่านจะรูส้กึกงัวล/รบัไม่ได้ เมือ่มลูค่าเงนิลงทนุของท่านมกีารปรบัตวัลดลงในสดัส่วนเท่าใด
	£ (1) 5% หรือน้อยกว่า  £ (2) มากกว่า 5%-10% 
£ (3) มากกว่า 10%-20%  £ (4) มากกว่า 20% ขึ้นไป

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาทปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าลงทุนเหลือ 85,000 บาท 
ท่านจะท�าอย่างไร
£ (1) ตกใจและต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
£ (2) กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่
 เสี่ยงน้อยลง
£ (3) อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
£ (4) ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิม

เพื่อเฉลี่ยต้นทุน

ค�าถามข้อ	11-12	ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบค�าแนะน�า
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความส�าเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทน

ในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลวท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจ
ต้องลงเงินชดเชยบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

 £ (1) ไม่ได ้  £ (2) ได้

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลก

เปลี่ยนได้เพียงใด
 £ (1) ไม่ได ้  £ (2) ได้ 

Total Score : ................................... Risk Prof ile Level : ........................

(ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินความเสี่ยง	และค�าแนะน�าการลงทุน

ลงชื่อ	................................................................................

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

วันที่ ............./............./..............

โทรศัพท์มือถือ ...................................................................



ค ำแนะน ำเรื่องกำรจัดสรรกองทุน 

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในกองประเภทต่ำงๆ 

 

ประเภทผู้ลงทุน 
(คะแนน) 

ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

สัดส่วนกำรลงทุน 
เงินฝำกและ 
ตรำสำรหนี้ 
ระยะสั้น 

ตรำสำรหนี้ 
ภำครัฐ ที่มีอำยุ
มำกกว่ำ 1 ป ี

ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน ตรำสำรทุน กำรลงทุน

ทำงเลือก* 
A 

(น้อยกว่า 15 คะแนน) เสี่ยงต่่า >60% <20% <10% <5% 
B 

(15-21 คะแนน) 
เสี่ยงปานกลาง      
ค่อนข้างต่่า <20% <70% <20% <10% 

C 
(22-29 คะแนน) 

เสี่ยงปานกลาง     
ค่อนข้างสูง <10% <60% <30% <10% 

D 
(30-36 คะแนน) เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

E 
(ตั้งแต่ 37 คะแนน ข้ึนไป) 

เสี่ยงสูงมาก /เสี่ยงสูง
มากอย่างมีนัยส าคัญ <5% <30% >60% <30% 

ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง ประเภทกองทุน ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก 

เสี่ยงต่่า 1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่
ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

- - มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่าง ประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน 
หรือการหาดอกผลอื่นตามที่ส่านักงานก่าหนด ซึ่งมีก่าหนดช่าระคืนเมื่อทวงถามหรือ
จะครบก่าหนดช่าระเงินคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนใน
ทรัพย์สินหรือเข้าท่าสัญญาน้ัน และมี portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่่า 

2 - กองทุนรวมตลาดเงิน - มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ 
NAV  โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสาร
หน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลอื่นตามที่ส่านักงานก่าหนด ซึ่ง
มีก่าหนดช่าระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบก่าหนดช่าระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ในทรัพย์สินหรือเข้าท่าสัญญาน้ัน และมี portfolio 
duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน  

3 - กองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล 

- มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ NAV 

4 - กองทุนรวมตราสารหน้ี - มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหน้ีทั่วไป
ในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

5 - กองทุนรวมผสม - ม ีnet exposure ได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหน้ี หรือทรัพย์สินทางเลือก  
- กองทุนรวมตราสารหน้ีที่มี net exposure ในตราสาร non-investment 
grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 80% NAV 

เสี่ยงสูง 6 - กองทุนรวมตราสารทุน
  

- ม ีnet exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ NAV  
- กองทุนรวมตราสารหน้ีที่มี net exposure ในตราสาร non-investment 
grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

7 - กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม  

- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวด
อุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เสี่ยงสูงมาก 8 
  

- กองทุนที่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินทางเลือก  

- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / 
property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองค่า น่้ามันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนที่ลงทุนในตราสารที่
มี structured note ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย 

เสี่ยงสูงมาก 
อย่างมีนัยส่าคัญ 

8+ 
 

- กองทุนที่มีความเสี่ยงจาก
การลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญ  
  

- มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพ่ือการลงทุน และ short selling  
อย่างมีนัย ส่าคัญ หมายถึงการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่
ก่าหนดไว้  ส่าหรับกรณีกองทุนรวมทั่วไปซึ่งก่าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV 
(กรณีใช้ commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR (กรณีใช้ 
relative VaR approach) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR 
approach) 



ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม

 ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค�าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของค�าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ส�าหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้ส�าเนาของเอกสารข้างต้น (ส�าเนากระดาษ ส�าเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูล

หรือส�าเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้ส�าเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อก�าหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตาม

ข้อสอบถามเป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็น

ลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 

เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไปยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก�าหนด ผู้ลงทุนตกลง

ให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุน

3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชี

กองทุนรวมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่าง

ประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการด�าเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการด�าเนินการ

ตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัต ิ

 (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน 

 (2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ 

 (3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามค�าขอของบริษัทจัดการในการน�าส่งข้อมูล เอกสาร และหรือค�ายินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องด�าเนินการตาม

กฎหมายทั้งในและต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือ

กองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามตามข้อก�าหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชี

กองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งด�าเนินการปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอ�านาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชี

กองทุนรวม และ/หรือด�าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการด�าเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้

ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการด�าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธค�าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการท�าธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องชี้แจง

แสดงเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อก�าหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ใน

หนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อก�าหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้ก�าหนดไว้

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งค�าสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งค�าสั่งซื้อ

ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งค�าสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลค�าสั่งที่

บริษัทจัดการได้รับจากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มค�าสั่งในการท�ารายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าว

ถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงส�าหรับการท�ารายการของผู้ลงทุนได้

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัท

จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ท�าหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดัง

กล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

 (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ

 (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับ 

     ช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีค�าสั่งไว้

 (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวม 

     ทั้งพนักงานผู้ท�าหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้ค�าแนะน�าทั่วไปหรือค�าแนะน�าเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับค�าเตือนในเรื่อง 

     ต่างๆตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดอันได้แก่

  (ก) ค�าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

  (ข) ค�าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ

  (ค) ค�าเตือนในกรณีที่มีการให้ค�าแนะน�าทั่วไปว่า ค�าแนะน�าดังกล่าวมิใช่ค�าแนะน�าแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และค�าแนะน�านั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือ 

      ค�านึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน

  (ง) ค�าเตือนในกรณีที่มีการให้ค�าแนะน�าเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับค�า 

      แนะน�าที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากค�าแนะน�าที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิด 

      เผยให้ทราบหรือกฎหมายก�าหนด ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยล�าพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัท 

      จัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ

 (4) ส�าหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบ 

     ว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า หรือให้ค�าปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถน�าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจ�าหน่าย จ่าย  

     โอนจ�าน�า หรือน�าไปเป็นประกันได้

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะ

เป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนน�าไปส่งเอง หรือผ่านทาง 

applications หรือสื่อสังคมออนไลน์(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่

ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่

ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่ค�านึงว่า ผู้ลงทุน

จะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามส�าหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดย

ไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) 



หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ค�าบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่น

ใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) 

ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องน�าส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล ค�ายืนยัน และค�ายินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/

หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภาย

ใต้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น

ทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถน�าส่ง/ใช้

เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อก�าหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

รวมนี้ตามที่แต่ละบริษัทจัดการจะก�าหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก�าหนด

และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ

ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้ว



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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-20% 
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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
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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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