
 

 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชใีหม ่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. ฟิลลปิ 

2. ค าสัง่ซือ้ + แบบฟอรม์การช าระเงนิ (กรณี

ลกูคา้ตอ้งการซือ้พรอ้มเปิดบญัช)ี 
3. ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

2 ชดุ 
4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนา

ถกูตอ้ง 2 ชดุ (รับเฉพาะธนาคารไทย
พาณชิย,์  ธนาคารกสกิรไทย, 

ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรอียธุยา

และ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ เทา่นัน้) 
กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ

เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 
5. ค าขอเปิดบัญช ีMaybank Kim Eng 

6. FATCA ของ Maybank Kim Eng 

7. Customer Profile และ Suitability ของ 
Maybank Kim Eng 

8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (ส าหรับ 
IC) 

 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้เดยีว 

(หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

2. แบบฟอรม์ FATCA  
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทัง้หมด ไม่ตอ้งใช ้

เอกสารเพิม่ 
- กรณีตอบในหัวขอ้บคุคลอเมรกิัน “ขอ้ 1-3” 

วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 
เพิม่ 

- กรณีตอบในหัวขอ้ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั 

“ขอ้ 1-4” วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งใช ้

ฟอรม์ W-8BEN เพิม่ 

2. การซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ มดีงันี ้

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

สง่ค าสัง่หลงั 11.30 น. ทางบรษัิทจะ

ด าเนนิรายการในวนัท าการถัดไป) 
กรณีซือ้ 

 กรอกใบค าสัง่ซือ้ แนบหลักฐาน

การโอนเงนิ (ดวูธิโีอนเงนิทีช่อ่ง
หมายเหต)ุ แลว้สง่เอกสาร

ทัง้หมดให ้IC 

กรณีขาย 
 กรอกใบค าสัง่ขาย แนบส าเนา

บตัรประชาชนพรอ้มส าเนา

ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM หรอื 
Internet Banking ได ้โดยน าหลกัฐานการ

ช าระเงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 
 

3. สมัครใชบ้รกิารซือ้

ขายผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต 

- ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

4. การขอ

เปลีย่นแปลง

ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 
3. หลกัฐานทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

เชน่ ส าเนาหนา้ Book Bank หรอืใบ
เปลีย่นชือ่ เป็นตน้ พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

 

 

เลขบญัชธีนาคารส าหรับโอนเงนิ 
ชือ่บัญช ี“บลจ.ฟิลลปิ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ ” 
 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ากดั 

 Phillip Asset Management Company Limited 

 

http://www.phillipasset.co.th/


 
ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีสําหรับซ้ือขายหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
I/We wish  to open an account for subscription and redemption with Phillip Asset Management Co., Ltd 

 นาย       นาง      นางสาว          อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................                                
        Mr.                 Mrs.               Miss                      Other (Please Specify)       
ชื่อผูถือหนวยลงทุน (ภาษาไทย).......................................................................................................................... นามสกุล........................................................................................................................……… 
First Name (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................Last Name................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด  / /  สัญชาติ.............................................. อาชีพ...............................................................ประเภทธุรกิจ.................................................................. 
Date of Birth                                                                               Nationality                                        Occupation                                                       Business type          

 บัตรประชาชน                  หนังสือเดินทาง / ใบตางดาว                       บัตรขาราชการ                            อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................... 
        ID. Card                                  Passport ID/Alien                                              Government Employee Card            Other (please specify) 
 
 
 
 
 
 
 
สถานภาพสมรส            โสด                สมรส              หยา              หมาย          ชื่อคูสมรส  ..................................................................................................................................................... 
(Marital Status)                     Single                  Married                  Divorced            Widow        Spouse Name                                                                                                                                               
ชื่อที่ทํางาน....................................................................................................................................ตําแหนง............................................................................................................................................................ 
Company Name                                                                                                                             Title 
ที่ตั้งเลขที่.......................................... อาคาร.................................................................................................ชั้น........................................... ถนน................................................................................................. 
Address No.                                      Building                                                                                              Floor                                         Street                                      
แขวง/ตําบล...............................................................  เขต/อําเภอ............................................................... จังหวัด............................................................................. รหัสไปรษณีย      
Sub-District                                                                District                                                                      Province                                                                        Postal Code       
โทรศัพท ........................................................... โทรสาร ..................................................... Email………………..….……………....................................มือถือ......................................................................  
 Telephone                                                           Fax                                                                                                                                                               Mobile     
                                                                                                      
 
เลขที่...............................................................ซอย.............................................................. หมูบาน...................................................................................... ถนน....................................................................... 
Address No.                                                    Soi                                                                Building                                                                                      Street                                      
แขวง/ตําบล...............................................................  เขต/อําเภอ............................................................... จังหวัด............................................................................. รหัสไปรษณีย      
Sub-District                                                                District                                                                      Province                                                                        Postal Code       
 
 
 
 
 
        

ที่ตั้งเลขที่......................................................... อาคาร/ซอย..................................................................................ชั้น..................................................... ถนน.............................................................................. 
Address No.                                                     Building /Soi                                                                                Floor                                                  Street                                      
แขวง/ตําบล...............................................................  เขต/อําเภอ............................................................... จังหวัด............................................................................. รหัสไปรษณีย      
Sub-District                                                                 District                                                                     Province                                                                           Postal Code       
โทรศัพท ........................................................... โทรสาร ..................................................... Email………………..….……………....................................มือถือ......................................................................  
 Telephone                                                           Fax                                                                                                                                                              Mobile     
  
  
 
ขอรับเปน          เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามของขาพเจา และนําสงทางไปรษณียตามที่ระบุไวขางตนหรือ / Account Payee Cheque via registered mail 
                      นําเขาบัญชีของขาพเจาที่        ธนาคาร.........................................สาขา......................................เลขที่บัญชี...................................................  ออมทรัพย        กระแสรายวัน 
                          Pay-in to my account at         Bank                                              Branch                                   Account No.                                                        Savings                  Current       
              โปรดแนบสําเนาคูฝากหนาแรก (ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี)/ Please attach a copy of the first page of your pass book (showing account name and account number) 
 
 
ขาพเจา   ประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย             ไมประสงค ใหหักภาษี ณ ที่จายของเงินปนผล                     เลขประจําตัวผูเสียภาษี    
I/We             Wish to tax deducted at source                Do not wish to have withholding tax                                   Tax ID No.                       
ในกรณีไมระบุความประสงค บริษัทจัดการฯ จะถือวาทานประสงค ใหหักภาษี ณ ที่จาย / If not specify, it’s assumed that unit holder wish to have withholding tax deducted at source 
หากเงินไมสามารถนําเขาบัญชีไดดวยสาเหตุใด ๆ (เชน ชื่อบัญชีไมตรงกัน บัญชีปดแลว เปนตน) ขาพเจาจะยอมรับเงินเปนเช็คขีดครอมเฉพาะแทน /In case the proceeds cannot be credited for whatever reason  
(i.e.)Incorrect account name, closed account), I/We agree to accept  the proceeds via account payee cheque instead. 
 
 
 
 
 
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited 

      คําขอเปดบัญชีกองทุน - บุคคลธรรมดา 
 (Fund Account Opening Form-Individual) 

วันที่..........................................................
เลขที่ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder No. 

เลขที่..........................................................................ออกโดย......................................................................วันที่ออก........................................................วันหมดอายุ............................................................... 
No.                                                                             Issued by                                                                     Issued Date                                                    Expiry Date 

กรณีบัญชีรวม ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 2 คน โดยใหใชชื่อคนแรกเปนผูติดตอและเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน / In case of joint accounts, there shall not be more than 2 joint 
holders. The first person shall be deemed as the contact person and entitled to all unitholder’s rights. 
โปรดระบุเงื่อนไขการลงนาม กรณีเปนบัญชีรวม/ In case of joint accounts, please specify the authorized signature(s) conditions……………………………………………………………….…... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………... 

  ตามที่อยูที่ทํางาน             ที่อยูตามทะเบียนบาน                        อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................... 
        Company address                   Registered Certificate Address                Other (please specify)                                 สถานที่ติดตอ / สงเอกสาร / Mailing Address 

ที่อยูตามทะเบียนบาน/Address your house registrar

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือเงินปนผล (ถามี) / Payment of Redemption Proceeds and Dividend (if any)

กรณีที่กองทุนจายเงินปนผล / Dividend 

   ขอมูลทางการเงิน/และการลงทุน/Financial and Investment Information 

ฐานะการเงิน/(รายไดเฉลี่ยตอเดือน)                    ต่ํากวา 50,000 บาท                50,001-100,000 บาท      100,001-250,000 บาท    
Financial status/ Income per month                       Less than 

More than 
 250,001-500,000 บาท                        500,001-1,000,000 บาท             มากกวา 1,000,000 บาท      

  



  
ที่มาของรายไดอื่น/และเงินลงทุน               ทําการคาหรือทําธุรกิจ    ขายทรัพยสิน    คาเชา   มรดก    ใหกูยืม  
 Source of other income/and investment fund               Own business                                   Selling asset                            Rental                            Heritage                         Lending                  
               คาของเกา    อื่น ๆ (ถามี) ......................................................................................................     
                                                                                       Antique Trading                              Other (Specify)                                              
จํานวนเงินที่นํามาทําธุรกรรม ..............................................................................บาท                
Amount of Investment                                                                                          Baht     
วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม     เพื่อการลงทุน  เก็งกําไร                       สวัสดิการพนักงาน   ประโยชนทางภาษี   
Investment Objective                                                     Investment                                       Speculation                        Retirement                           Tax benefit            
      ตองการผลตอบแทนสม่ําเสมอ  อื่น ๆ (ถามี)…………………………………………………………….                         
                                                                                        Stabilize Income                             Other (Specify)                                    
                                                                                                                                                      
ลักษณะการทําธุรกรรม                                           เพื่อตนเอง                             เพื่อบุคคลอื่น (ผูรับประโยชนผูมีอํานาจควบคุมผูมีอํานาจตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน) ระบุ             
Type of transaction                                                        One self                                            Other  (beneficial owner/controlling person transaction decision-making person) 
                                                                
                                                                                                                                               ระบุชื่อสกุล........................................................................................ความสัมพันธ............................................. 
                                                                                                                                                Specify Name-Last name                 Relationship       
    ที่อยู...................................................................................................................................................................... 
                                                         Address 
                                                                                                                                            
 ขาพเจารับรองวาขอมูลขางตนที่ใหไวในคําขอเปดบัญชีฉบับนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดขาพเจาจะแจงใหบริษัทฯทราบทันที โดยขาพเจารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลัก 
เกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนที่ขาพเจาจะซื้อ ตลอดจนขอกําหนดที่ระบุไวขางหลังของใบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้  และ/หรือ ที่บริษัทจัดการ จะประกาศกําหนดเพิ่มเติม หรือ 
เปลี่ยนแปลงในอนาคตทุกประการ ทั้งนี้ในกรณีที่ขาพเจาฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขดังกลาวหรือคํารับรองที่ขาพเจาใหไวไมถูกตองครบถวนหรือเปนเท็จ ขาพเจาตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึนทั้งส้ินทุกประการ และขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทฯ ทําการตรวจสอบ และ/หรือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ขางตนเกี่ยวกับขาพเจาใหแกบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯเห็นสมควรได 
I/ We hereby certify that information  provided here–in is accurate and  trustful. In case of any change,  I/We will inform the company immediately.  I/We have read and agreed to be bounded by the terms and 
conditions specified  in  the fund prospectus,  overleaf and those which  will  be  announced  by  the  Phillip Asset Management Co., Ltd in the future.   In  case  that  I/We fail to comply  with  the terms and 
conditions specified here-in have in or my/our certified information provided here-in is inaccurate and untruthful,  I/We shall be fully responsible all damage caused by the breach, and or the above mentioned 
failure without objection allow the company to investigate and release all of my /our information to any party, as it deems appropriate. 
 

ลงชื่อ .............................................................................ผูขอเปดบัญชี                                                 ลงชื่อ...............................................................................ผูปกครอง (กรณีผูเยาว) 
Signature                                                                                  Applicant                                          Signature of representative                                                 Name-Last name of representative (In case of minor) 
                (…………………………….….………..…………..)                                                                           (………………………..…………………….…….) 

สําหรับเจาหนาที่/For official use only 
 
 
 
          “การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกและผูลงุทนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ได 
รับความเห็นชอบ และกรณีกองทุนเปดอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําส่ังไว 
Investment in investment units is not a deposit and subject to risks.The amount of return to be received therefore by the unithoders may be more or less than that of the money in which the unitholders initially 
invested and the investment should be done with certified persons. In addition,  the redemption price of the investment units may not be obtained within the prescribed time,  or the redemption pursuant to the 
order may not be executed. 
         ในกรณีที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูถือหนวยลงทนุไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันทั้งนี้ผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาวไดรับคูมือภาษีเกี่ยวกับการลงทุน/ In case of  investing  in  Retirement Mutual Fund (RMF) or  Long Term Equity Fund (LTF),   unitholder  could  not  dispose, transfer or 
pledge the unit trusts nor use them as a collateral as well The unitholder of  RMF or RMF have receive “TAX MANUAL” of those mentioned funds. 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด       ช้ัน 22 อาคารวรวัฒน 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500โทรศัพท(662) 635-3033 โทรสาร(662) 635-3040 
Phillip Asset Management Co.,Ltd.                             22nd  Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak 10500 Tel.(662) 635-3033 Fax:(662) 635-3040 

สําหรับบริษัทจัดการ

ลงชื่อ ................................................ ผูรับเปดบัญชี 
ประเภท � ก � ข เลขที่......................................... 

ลงชื่อ.......................... ผูมีอํานาจอนุมัติ ลงชื่อ ............................... นายทะเบียนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน....................................... 
สาขา .............................................................



 

 ช้ัน 22 อาคารวรวัฒน, 849 ถนนสีลม  สีลม  บางรัก  กรุงเทพฯ 10500  โทรศัพท 66 2635 3033 โทรสาร 66 2635 3040 / 22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road,  Silom, Bangrak, Bangkok  10500 THAILAND  Tel: 33 2635 3033  Fax: 66 2635 3040 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited  

ช่ือ-นามสกุลผูถือหนวยลงทุน/ Name-Surname of Unitholder:     นาย/ Mr.          นาง/ Mrs.         นางสาว/ Ms.       อ่ืนๆโปรด ระบุ/ Other Please Identify________________  
  
เลขท่ีผูถือหนวย/ Unitholder No.:                                   วันที่/ Date_______________________________ 
 
 

 เพ่ือตนเอง/ One self 
 เพ่ือบุคคลอื่น (ผูรับประโยชนผูมีอํานาจควบคุมผูมีอํานาจตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน) ระบุ/Other (beneficial owner/controlling person transaction decision-making person) 

ระบุชื่อสกุล/ Specify Name-Last name ______________________________________________________________________ ความสัมพันธ/ Relationship_______________________________________ 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/Personal ID Card No.:      วันออกบัตร/ Date of Issue________________ วันหมดอายุ/ Date of Expiry _______________ 
ท่ีอยู/ Address________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
โทรศัพท/ Telephone ___________________________________ โทรสาร/ Fax ____________________________________อีเมล/ E-mail ____________________________________________________ 
 
 
ทานเคยลงทุนในหลักทรัพยหรือไม/ Have you ever invested in securities? 

 เคย/ Yes                                   ไมเคย/ No 
โปรดระบุหลักทรัพยทีท่านมีการลงทุน/Please specify the securities you have invested in 

 ตราสารหนี้/ Fixed income         ตราสารทุน/ Equity           กองทุน/ Fund     
 อื่น ๆ โปรดระบุ/ Others Please Identify ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่ทานจะลงทุนในครั้งนี้/Your investment knowledge about the securities you are going to invest 
 นอย/ Limited                               ปานกลาง/ Medium          มาก/ High 

การยอมรับความเสี่ยงที่ทานจะลงทุนในครั้งนี้/Your risk tolerance for this investment 
 นอย/ Limited                                ปานกลาง/ Medium          มาก/ High 

 
บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนรวมอื่นที่ทานใชบริการ/ Have you ever used other Asset Management Company?   

 ไมมี/ No       มี/ Yes โปรดระบ/ุ Please Identify ___________________________________________________________________ 
ทานหรือผูรับประโยชนมีสวนรวมในธุรกรรมตอไปนี/้ You or ultimate owners have done business related to:  

 องคกรไมแสวงหาผลกําไรที่ไมใชหนวยงานของรัฐ   ตัวแทนหรือผูประกอบธุรกิจใหกูยืมเงินนอกระบบ/  ธุรกิจคาเพชรพลอย วัตถุโบราณ ทองคํา/ 
       Non profit and government organization /                                          Underground lending                   Jewel/ Gold / Antique trading 

 โรงงานผลิตอาวุธยทุโธปกรณ/     นายหนาอาวุธยุทโธปกรณ/    บริการโอนเงิน/ 
       Arms or weapons manufacturing                   Arms or weapons agency/          Outbound money transfer 

 ธุรกจิคาสิโนหรือการพนัน/     ธุรกจิรับแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ/   เจาของสํานักงานกฎหมาย/  
       Casino and gambling                    Foreign exchange center          Legal office 

 ไมมี/ None  
ทานประกอบอาชีพหรือมีสถานภาพเกี่ยวของกับนักการเมืองทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น/ Are you a politician or relate to any politicians?  

 ไมมี/ No        มี/ Yes โปรดระบ/ุ Please Identify ___________________________________________________________________               
ทานหรือผูรับประโยชน มีสัญชาติ แหลงเงิน ถ่ินที่อยู สถานที่ประกอบธุรกิจ สถานท่ีตดิตอ หรือจัดตั้งในเขตดนิแดนหรือประเทศที่ไมมีมาตราการหรือไมไดประยุกตใชขอแนะนําของ FATF ในการกําหนด
มาตราการทางการเงินเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมทั้งประเทศที่ไมใหความรวมมือ / Have you or ultimate beneficial owner 
had nationality, source of funds, residence, business place/ contacting address located in territory or country that does not have measures or does not incorporate FATF guidelines in establishing financial 
measures in relation to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) and the Non-co-operative and Territories?     

 ไมเคย/ No      มี/ Yes โปรดระบ/ุ Please Identify___________________________________________________________________ 
ทานเคยถูกปฏิเสธการรบัทําธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น/ Have you ever been refused fiscal transaction from any other financial institution? 

 ไมเคย/ No       เคย/ Yes โปรดระบุ/ Please Identify _________________________________________________________________               
                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ใบแนบคําขอเปดบัญชีกองทุน-บุคคลธรรมดา  
Fund Account Opening Form-Individual 

ประสบการณการลงทุน/ Investment experience 

ลักษณะการทําธุรกรรม/ Type of transaction 

ขอมูลเพิ่มเติม/ Additional Information  

ลงชื่อ/ Signature_________________________________ผูขอเปดบัญชี/ Applicant   
                                     (________________________________) 
 วันที่/ Date _________________________________ 

ลงช่ือ/ Signature_________________________________เจาหนาที่/ Officer   
                          (________________________________) 
         วันท่ี/ Date _________________________________ 
 

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอมูลและรายละเอียดที่ขาพเจาระบุไวดังกลาวขางตน เปนขอมูลที่ถูกตองครบถวนและตรงตามความเปนจริงทุกประการ  ทั้งนี้หากขอมูลดังกลาวมีการ-
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ขาพเจาตกลงแจงใหทางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัดทราบโดยทันที/ I/we hereby certify that all information provided herein is accurate and 
truthful. In case of any change, I/we will inform Phillip Asset Manage Co., Ltd. immediately. 

ขาพเจาไดเขาพบและทําความรูจักกับลูกคา กรณีที่ลูกคาไมไดลงนามตอหนาขาพเจา ขาพเจาได
ทําการตรวจสอบตัวตนของลูกคาแลวตามมาตราฐาน KYC/CDD / According to KYC/CDD 
regulation, I verify the identification Documents of the customer whether meet the customer 
face-to-face or not. 

ปรับปรุงลาสุด  27/06/2011 



 

Phillip Asset Management Company Limited   22nd Fl., Unit 2201, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand    Telephone: 02-635-3033 

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
(ส าหรับบุคคลธรรมดา) 

 
ค าถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน 
1. ปัจจุบันท่านอาย ุ
 ก.  มากกว่า 55  ข.  45 – 55 ป ี
 ค.  35 – 44 ป ี ง.  น้อยกว่า 35 ป ี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด 

ก.  มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 
ข.  ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด 
ค.  ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 
ง.  น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปจัจุบันอย่างไร 
ก.  มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน 
ข.  มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน      
ค.  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน            
ง.  มีความม่ันใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิต
หลังเกษียณอายุแล้ว  

4. ท่านเคยมีประสบการณ ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใด
ต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ก.  เงินฝากธนาคาร  
ข.  พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
ค.  หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้  
ง.  หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง 

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้  
 ก.  ไม่เกิน 1 ปี ข.  1 ถึง 3 ป ี
 ค.  3 ถึง 5 ป ี ง.  มากกว่า 5 ป ี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ  

ก.  เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้  
ข.  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนทีส่ม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย 

เงินต้นได้บ้าง 
ค.  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนทีสู่งขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย 

เงินต้นได้มากขึ้น 
ง.  เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้น 

ส่วนใหญ่ได้ 
 
 
 

 
7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
ด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด  

 
 
 
 
 

      
ก.  กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5%  

โดยไม่ขาดทุนเลย 
ข.  กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7%  

แตอ่าจมีผลขาดทุนได้ถึง 1% 
ค.  กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15%  

แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5% 
ง.  กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% 

แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15% 
8. ถ้าท่านเลอืกลงทุนในทรัพย์สินทีมี่โอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มี
โอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร  

ก.  กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน   
ข.  ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง 
ค.  เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง  
ง.  ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับ

สูงขึ้น 
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลง
ในสัดส่วนเท่าใด  
 ก.  5% หรือน้อยกว่า ข.  มากกว่า 5%-10% 
 ค.  มากกว่า 10%-20%  ง.  มากกว่า 20% ขึ้นไป 
10.  หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุน
ลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 

ก.  ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง 
ข.  กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยง

น้อยลง 
ค.  อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา 
ง.  ยังม่ันใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนใน

แบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน 

 

ชื่อ............................................นามสกุล.......................................... 
หมายเลขบัตรประชาชน/ Passport No............................................ 
โทรศัพท์.......................................................................................... 
เลขท่ีผู้ถือหน่วย............................................................................... 

ก าไร 
ขาดทุน 

ก าไร 

ขาดทุน 

1                 2                 3                  4  
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ระดับความเสี่ยงท่ีคุณรับได้ 
Risk profile ระดับความเสี่ยง ประเภท ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก 

1  
เสี่ยงต่ า 

1 กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ  
 

- มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรอืตราสารหนี้ 
หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด ซึ่งมี
ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี 
นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าท าสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน 

2 
เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ า 

2 กองทุนรวมตลาดเงิน - มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางสว่น แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหา 
ดอกผลอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด ซึ่งมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนด
ช าระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าท าสัญญานั้น 
รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน 

3  กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล - มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทุนรวมตราสารหนี้  - มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป  

3 
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง 

5 กองทุนรวมผสม - มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ 

4 
เสี่ยงสูง 

6 กองทุนรวมตราสารทุน - มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของ NAV  

7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม -  มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม  
โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  

5 
เสี่ยงสูงมาก 

8* กองทุนที่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินทางเลือก 

-  มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน  
เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึง    
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น  

ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้ค าแนะน า  
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น 
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว  
ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน  ท่านยอมรับได้เพียงใด 
       ก.  ไม่ได้      ข.   ได้บ้าง  ค.  ได้ 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว  ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด 
       ก.  ไม่ได้      ข.   ได้บ้าง  ค.  ได้ 

สรุปคะแนน 
 คะแนน ระดับความเสี่ยง     รับความเสี่ยงค่าเงิน 

  ต่ ากว่า 15   ระดับ 1  เสี่ยงต่ า     ได้ 

  15-21    ระดับ 2  เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า   ไม่ได้ 

  22-29    ระดับ 3  เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง  

  30-36    ระดับ 4  เสี่ยงสูง 

  37 ขึ้นไป   ระดับ 5 เสี่ยงสูงมาก 
 

ส า
หร

บัเ
จ้า
หน

้าท
ี ่
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Phillip Asset Management Company Limited   22nd Fl., Unit 2201, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand    Telephone: 02-635-3033 

 

การจดัสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผูล้งทนุ 

สดัสว่นการลงทนุ 

เงินฝากและ

ตราสารหนี้

ระยะสัน้ 

ตราสารหนี้

ภาครฐั  

ที่มอีายุ

มากกว่า 1 ป ี

ตราสารหนี้

ภาคเอกชน 
ตราสารทนุ การลงทนุทางเลอืก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปานกลาง

ค่อนข้างต่ า 
<20% <70% <20% <10% 

เสี่ยงปานกลาง

ค่อนข้างสูง 
<10% <60% <30% <10% 

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น 
เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test)  และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ และขอรับรองว่าข้อมูล
ข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบว่าการที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่
บริษัทจัดการร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น ทั้งนี้เมื่อจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ ง
ขึ้นได้ท าการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และแจ้งผลการประเมินและระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ รวมทั้งให้ค าแนะน าเบื้องต้น
เพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าใจความส าคัญในการจัดสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation) ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินที่
ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้ข้างต้น ถือว่าข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ รวมถึง
การจัดสรรและก าหนดสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นแล้ว 
 ข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของข้าพเจ้าเอง และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
จากการท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของข้าพเจ้าเองในกรณีที่ข้าพเจ้ า
ตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ 
 
 
     ลงชื่อ..................................................................ผู้ถือหน่วยลงทุน  
      วันที่............................................ 
 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ความเห็นเพิ่มเติม 

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

.................................................................................................................................................................................................... 
ระดับความเสี่ยง 
ที่ลูกค้ายอมรับได้ 

 ผู้บันทึก……………………………………… 
วันที่............................................................... 

ผู้ตรวจสอบ………………………………….. 
วันที่............................................................... 
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บัตรตัวอยางลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนาม (Authorized Specimen Signature) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
  Phillip Asset Management Company Limited 

 
 
 
       ช่ือผูถือหนวย.................................................................เลขที่ผูถือหนวย                      

วันที/่Date……….……………………………………….. 

        Unit holder Name                                            Unit holder No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          เง่ือนไขการลงนาม/Authorized Signature Requirement 

ชื่อ และ สกุล (ตัวบรรจง) 
Name and Surname (Block Letters) 

ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนาม/ตราสําคัญบริษัทฯ 
Authorized Specimen Signature/Company Seal 

1

2 

3 x 
x 
x 

            ลงนามคนเดียว/Single                                            ลงนามรวมกัน 2 คน/Joint 
              อื่นๆ (โปรดระบุ) Others……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผูรับรองลายมือช่ือ/Signature Verified by…………………………………………เจาหนาที่/Officer 



แบบฟอรม FATCA  
สําหรับบุคคลธรรมดา 

 
ผูขอเปดบัญชี (คํานําหนา/ช่ือ/นามสกุล) สัญชาติ (โปรดระบุทุกสญัชาติทีท่านถือ) 
บัตรประชาชน เลขที่ ประเทศที่เกิด  
หนังสือเดินทาง เลขที่ ออกโดยประเทศ  
สวนที ่1 สถานะของลูกคา 
โปรดเลือกทําเครื่องหมายในชองที่สอดคลองกับสถานะของทาน 

1.1 โปรดตอบคําถามนี้ เพื่อตรวจสอบวาทานเปนบุคคลอเมริกันหรือไม  
หากทานตอบ “ใช” ในขอใดขอหนึ่งในสวนนี้ โปรดขามคําถามในสวนที่ 1.2 ขางทายนี้ และกรอกแบบฟอรม W-9 
หากทานตอบ “ไมใช” ในทุกขอในสวนนี้ โปรดตอบคําถามในสวนที่ 1.2 ขางทายนี้ตอไป 

 ทานเปนพลเมืองอเมริกัน ใชหรือไม  ใช   ไมใช   
โปรดตอบ “ใช” - หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาจะอาศยัอยูนอกสหรัฐอเมริกา 
                       - หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเปนพลเมืองอเมริกนั 
                       - หากทานเกิดในสหรัฐอเมรกิา (หรือดินแดนทีเ่ปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย 

 ทานเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เชน กรีนการด)  ใชหรือไม  ใช   ไมใช   
โปรดตอบ “ใช” – หากสํานกังานตรวจคนเขาเมืองและสญัชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจําตัวผูมีถิน่ทีอ่ยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาใหแกทาน ไมวาบัตรดังกลาวของทานจะ 
                          หมดอายุแลวหรอืไม ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี ้
โปรดตอบ “ไมใช” – หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอน อยางเปนทางการแลว ณ วันที่ ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี ้

 ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม ใช   ไมใช   
 

1.2 คําถามเพิ่มเติม 
หากทานตอบ “ใช” ในขอใดขอหนึ่งในสวน 1.2 นี้ และยืนยันวาทานไมเปนบุคคลอเมริกัน โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมสงเอกสารประกอบตามที่ระบุ 

 ทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) แตไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมายแลว 
      (เอกสารประกอบ: 1) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่ีไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ  
                                  2) สําเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States ) 

ใช   ไมใช   

 ทานมีที่อยูอาศัยในปจจุบัน (current residence address) หรือที่อยูเพือ่การติดตอ (mailing address) ในสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชี 
      ที่เปดไวหรือมีอยูกับ  บลจ.ฟลลิป ใชหรือไม 
      (เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่ีไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ใช   ไมใช   

 ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดตอทานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับ บลจ.ฟลลิป ใชหรือไม 
      (เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่ีไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช   ไมใช   

 ทานมีที่อยูซ่ึงเปนที่อยูสําหรับรับไปรษณียแทน (hold mail address) หรือที่อยูสําหรับการสงตอ (in care of address) ในสหรฐัอเมริกา    
      เพียงที่อยูเดียว สําหรับติดตอหรือดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับ  บลจ.ฟลลิป ใชหรือไม 
      (เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่ีไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ใช   ไมใช   

 ทานมีคําสั่งทํารายการโอนเงินเปนประจําโดยอัตโนมัติ (standing instruction) จากบัญชีที่เปดไวหรือที่มีอยูกับ บลจ.ฟลลิป ไปยังบัญชีใน
สหรัฐอเมริกา ใชหรือไม 

      (เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่ีไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) 
ใช   ไมใช   

 ทานมีการมอบอํานาจหรือใหอํานาจในการลงลายมือช่ือแกบุคคลที่มีที่อยูในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีที่เปดไว 
      หรือมีอยูกับ  บลจ.ฟลลิป ใชหรือไม 
     (เอกสารประกอบ: สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ท่ีไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ใช   ไมใช   

สวนที ่2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ 

1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ 
2. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลท่ีใหตามแบบฟอรมน้ี หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ   บลจ.
ฟลลิป มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามที่  บลจ.ฟลลิป เห็นสมควร 

3. ทานตกลงที่จะแจงให  บลจ.ฟลลิป ทราบ และนําสงเอกสาร และ/หรือคํายินยอมใดๆ ท่ีเกี่ยวของใหแก  บลจ.ฟลลิป ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงอันทําใหขอมูลของ
ทานที่ระบุในแบบฟอรมน้ีไมถูกตองหรือหลังจากวันท่ี บลจ.ฟลลิป ไดรองขอ 

4. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีทานไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะของทาน   บลจ.ฟลลิป มี
สิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามที่  บลจ.ฟลลิป เห็นสมควร 
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สวนที ่3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชีบลจ.ฟลลิป 

ทานตกลงใหความยินยอมแก  บลจ.ฟลลิป ในการดําเนินการดังตอไปน้ี  
1. เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของทานแก  บลจ.ฟลลิป (เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม FATCA) หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษี
อากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอมูลดังกลาวรวมถึง ชื่อลูกคา ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี  สถานะตามหลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผู
ปฏิบัติตาม หรือผูไมใหความรวมมือ) จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี  จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑ
ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่น ๆ ท่ีมีอยูกับ บลจ.ฟลลิป ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกรองขอโดย  บลจ.ฟลลิป  
หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 

2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินไดท่ีทานไดรับจากหรือผาน บลจ.ฟลลิป ในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ  ซึ่งรวมถึง IRS 
ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตาง ๆ รวมถึงขอตกลงใด ๆ ระหวาง บลจ.ฟลลิป กับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว  

หากทานไมใหขอมูลท่ีจําเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือขอมูลท่ีจําเปนตองรายงานใหแก บลจ.ฟลลิป หรือไมสามารถจะขอใหยกเวนการบังคับใช
กฎหมายที่หามการรายงานขอมูลได    บลจ.ฟลลิป  มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามที่ บลจ. 
ฟลลิป เห็นสมควร 

สวนที ่4 การอนุญาตใหบุคคลที่สามใชประโยชนและขอตกลงในเอกสารนี ้

เพื่อใหบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูสนับสนุนการขายฯ และผูเกี่ยวของกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได และเพื่อเปนการลดขั้นตอนที่ผูลงทุนจะตองนําสงเอกสาร ขอตกลงอัน
เกี่ยวกับหนาที่ของผูลงทุน ขอมูล คํายืนยัน และคํายินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล/หัก ณ ที่จาย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อางถึง
ใน FATCA Form) (ซ่ึงตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ใหกับบุคคลดังกลาวขางตนเปนรายๆ ไป   ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนนี้  
หากผูลงทุนใหหรือจะใหเอกสารและขอมูลแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขางตน  ผูลงทุนตกลงและยินยอมใหบุคคลดังกลาวขางตนทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใชเอกสารและ
ขอมูลดังกลาวเสมือนหนึ่งวา ผูลงทุนไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น กับบุคคลดังกลาวทุกราย และใหบุคคลดังกลาวทุกรายสามารถนําสง/ใชเอกสารและขอมูลนั้น 
ระหวางกันได  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแตละรายขางตนสงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอมูลเพิ่มเติมจากผูลงทุนในภายหลังได 

ขาพเจารับทราบและตกลงปฎิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

    ลายมือช่ือของผูขอเปดบัญชี 

 

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

วันที่ ................................................. 
เบอรโทรติดตอ ................................. 

    ลายมือช่ือเจาหนาที่ที่ตรวจสอบ 

 

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

วันที่ตรวจสอบ ................................... 
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22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road,  Silom, Bangrak, 
Bangkok  10500 THAILAND   Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040

                                                                                                                                                                               
 

 
 

ตัวแทนจําหนาย/สาขา Agent/Branch …………………………………………………… 
ชื่อกองทุน/Fund Name …………………………………………………………………. 
ชื่อผูถือหนวยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………. 
                     
 
 

ชําระเงินโดย / Paid by 
        เงินสด / Cash             เงินโอนจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร /Transfer from……………………………………………………….……………... เลขที่ / Account No……………………………………………….… 
        คําส่ังหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/ATS from……………………………………………………………………………………………..………….เลขที่ / Account No………………………………………………..… 
        (ตองเปนบัญชีเงินฝากท่ีไดขอใชบริการคําสั่งหักบัญชีเงินฝากแลวเทานั้น) 
        เช็ค / Cheque (เฉพาะเช็คในเขตหักบัญชเีดียวกับสํานักงานของตัวแทน ฯ เทานั้น / Cheque in the same clearing area only) 
        เลขที่ / NO....................………….……..................................…ธนาคาร / BANK …….................................................................………...…...…….สาขา / Branch………………………………..........………….. 
 
 

 ขาพเจา / I/We             มีความประสงค /Wish                          ไมมคีวามประสงค / do not wish 
 ใหโอนยายหนวยลงทนุไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอืน่ หากกองทนุที่ลงทุนอยูมีมูลคาหรือจํานวนหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุน 
  To transfer my/our units to other long-term equity funds. If the Fund is terminated according to the SEC's rules. 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลปิ จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited 

จํานวน/Amount...............................................บาท/Baht 

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder No. 

คําสั่งซื้อหนวยลงทุน / Subscription 

สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเทานั้น / For investment in long-term equity fund only. 

วันท่ี/Date…………………………… 

โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ 
Amount in words 

……………………………………….……บาท/

ตนฉบับสําหรับบริษัทจัดการ/ผูสนับสนุน 

ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวในดานหลังของคําสั่งนี้แลว  และตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุในใบ
คําสั่งนี้ โดยจะไมเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวากรณีใด ๆ  เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนที่ระบุไวในคูมือผูลงทุน  
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คขีดครอมเฉพาะ  ขาพเจายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น และจะไมเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ  (ในกรณีที่คําสั่งซื้อนี้ถูกปฏิเสธ ขาพเจาตกลงที่จะรับเงินที่ได
ชําระแลวคืนโดยไมมีดอกเบี้ย  ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะเสียคาธรรมเนียมในการนี้) ขาพเจายอมรับและจะ
ปฏิบัติตามขอกําหนด  และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนทุกประการ   
I/We  have  studied  the  Manual  of investor's rights specified  at the back of this form,  and agree to subscribe  
to the Fund units  as stated above.  I/We shall not cancel   this  subscription in any  circumstances  except   that 
in the  cases as  outlined in  the Manual of  investor's rights.  In case that I/We  do not pay for  the  subscription  
by an  account payee cheque.    I/We accept the  potential  risks  and   shall  not  claim  the  damage from  the  
Company.   (In  case  this  subscription  is  refused, I/We agree to accept  the  return  of  the  money  already  
paid   without interest. I/We agree to pay the fees for the subscription.) I/We accept and agree to be bound by 
all terms and conditions specified in the Fund Prospectus. 
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผูถอืหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุน
คืนมากกวา หรอืนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกและผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทนุกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
สําหรับกองทุนรวม  ผูลงทุนอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กาํหนด  หรืออาจไม
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว  
Mutual funds  are not deposits and are  subject to investment risks. Unit holders may get back the money  more 
or less  than  the original investment   amount  and  they  should execute  transactions with  approved 
investment agents/personnel  only.  For  investment in mutual funds, unitholders  may  not receive the 
redemption proceeds  within the specified period  or  may not be able to redeem the units as they wish. 

ขาพเจาขอยืนยันวาตามทีข่าพเจาไดลงทุนในกองทนุนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสําคัญของกองทนุรวมนี้
ทั้งหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของทั้งหมดจากการลงทุนนี ้
I/We  confirm  that  I/we  understand  the relevant information pertaining to the Fund before deciding to invest 
in it.  I/we acknowledge and accept all risks associated  with this investment. 
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทฯ   ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ    หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน
ของกองทุนดังกลาว     ซ่ึงเปนไปตามประกาศและขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
I/We  acknowledge that, in case  I/we invest in the units of  a  retirement mutual fund  and/or  long-term equity  
fund set up and managed by the Company.  The Company or  the Registrar shall not allow a transfer or pledge 
of units of such fund. Which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC.  
ขาพเจารับทราบวากรณีทีก่องทุนมีการลงทุนในตางประเทศและไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําใหผูลงทนุไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุน
เร่ิมแรกได 
 I/We acknowledge that if the fund is invested abroad without fully currency hedging. The fund will be subject 
to currency exchange rate risk which may cause the investors obtain lower redemption proceeds than the initial 
investment amount.                                                                                                                                                     
ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมตัแิละที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูถอืหนวยลงทุนที่จัดทําขึน้ โดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม 
 In case the fund units are allocated to me, I/We acknowledge and accept to be bound by details specified in the 
Fund Prospectus as approved by the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between 
the Company and unitholder duly signed by the Fund’s authorized trustee. 

กรณีที่ลงทุนไมเปนไปตามขอมูลการยอมรับความเสี่ยงที่ไดประเมินไว 
 ขาพเจายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซ่ึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาไดทาํแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงไวกับบริษัท และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงของกองทุนนี้ใหขาพเจารับทราบแลว

วา กองทุนนี้มคีวามผันผวนในมูลคาของกองทุน ซึ่งอาจทาํใหเกิดผลขาดทุน และขาพเจาอาจไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทนุเร่ิมตนของขาพเจา 
 ขาพเจายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้  ซ่ึงขาพเจารับทราบดีวากองทุนนี้มีความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยน และไมเปนไปตามขอมูลทีข่าพเจาไดทําแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนที่ใหไวกับบริษัท 

และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ใหขาพเจารับทราบแลววา กองทุนนีม้ีความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีความผันผวนเมือ่เปลี่ยนเปนเงินบาทอาจทาํใหเกิดผลขาดทุน ขาพเจาอาจ
ไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทุนเริ่มตนของขาพเจา 

ลงชื่อ/Signature …….....………..…...………………….….………..  ผูถือหนวยลงทุน/Unit holder's 

 

ลงชื่อ/Signature …….....……………………………..….………..   
                                 (ผูถือหนวยลงทุน/Unit holder's) 

สาํหรับเจาหนาที/่For Official use only 
ผูติดตอกับผูลงทุน      ประเภท ก      ประเภท ข   
ช่ือ...............................................เลขที่.....................

ตัวแทน/Agent ผูอนุมัติ/Authorizer 



 
 
                                                                                                                                                                              

คูมือผูลงทุน 
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ท่ีอยู ของบริษัทจัดการ และ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  รวมท้ังชื่อ ที่อยู  และเลขประจําตัวของ
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทาน 

2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับหนวยลงทุน
ที่ไดรับคําแนะนาํเพือ่ซื้อหนวยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบาย
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน 

3. ทานผูลงทุนมีสิทธิ ไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิ
ประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน กองทุนอยู
ในระหวางขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม 

4. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปน

การขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) 
6. ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบัน มีสิทธิท่ีจะยกเลิกคาส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือขาย

คืนหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว 

MANUAL OF INVESTORS RIGHT 
1. You have the right to know the names and addresses of Selling 

Supports and their representatives that Phillip Assets 
Management Company Limited appointed. 

2. You have the right to receive the risk data of the recommended 
fund including the warning of the investment risk. 

3. You have the right to receive the data that will effect to your 
benefits and decision making. 

4. You have the right to know the conflict of interest. 
5. Without your permission, you may refuse to the cold calling 

from unknown fund representatives. 
6. You may cancel your subscription orders from the cold calling 

as stated by law. If you are not institutional clients. 

การยื่นขอรองเรยีน 
ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม 
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนไดชองทางใด
ชองทางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด (บริษัทจัดการ) ทานผูลงทุน

สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดท่ีบริษัทจัดการ ในกรณีท่ี
ทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหเจาหนาที่ของบริษัทจัดการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทานความถูกตองในบันทึกขอรองเรียน
และลงนามรับรองทุกครั้ง บริษัทจัดการมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนพรอมแนว
ทางการแกไขปญหารายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส 
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันส้ินไตรมาส 

2. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ผูสนับสนุนฯ) ทานผูลงทุน
สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดที่ผูสนับสนุนฯ ในกรณีท่ี
ทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหผูสนับสนุนฯบันทึกขอรองเรียนเปนลาย
ลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทานความถูกตองในบันทึกขอรองเรียน
และลงนามรับรองทุกครั้ง ผูสนับสนุนมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนพรอมแนว
ทางแกไขปญหา นําสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันท่ีมีขอยุติ 

3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(สํานักงานฯ) ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียน
ตอ สํานักงานฯ เพื่อใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขขอรองเรียนดังกลาวตาม
ขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแกไขปญหา และรายงานผลการดําเนินงานให
สํานักงานฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับรองเรียนนั้น หาก
บริษัทจัดการไมสามารถแกไขใหเสร็จภายใน 30 วัน ใหทางบริษัทรายงานการ
ดําเนินการตอ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ หลังจากดําเนินการแกไข
ปญหาแลวเสร็จ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนฯ แลวแตกรณีจะตองแจงเรื่อง
ดังกลาวใหกบัทานเปนลายลักษณอักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีมีขอยุติ 

COMPLAINTS FILING 
You may submit your complaints through either channel as shown 

below:- 
1. Phillip Assets Management Company Limited (company) 
   You may file your related investment complaints with the 

company. If you make verbal complaints, you can ask 
company’s staff to write down and you have to review and sign 
your name to confirm the correctness. We have the duty to 
gather the complaints and the solutions and send them quarterly 
to SEC within 15 days after the end of the quarter. 

2. Selling Supports 
   You may file your related investment complaints with your Selling Supports. If you make 

verbal complaints, you can ask your Selling Supports or its representatives to write down 
and you have to review and sign your name to confirm the correctness. Your Selling 
Supports will send the solutions to us within 7 days if the problems have been solved. 

3. The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
   You may file your related investment complaints with SEC and it will send the complaints 

us to solve the complaints. We have to report within 30 days after receives the complaints 
and have to keep reporting every 30 days if there are no solutions. Either our Selling 
Supports or we have to inform the investors the solutions within 7 days after the 
complaints have been solved. 

 



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             
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ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า...................................................................................  วันที่................................................. 



 

 

 
ข้อตกลงในการรับบริการ 
 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 
 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

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

 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน  ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

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

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 
37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 

ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

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

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

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

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

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 
ตราสารที่สามารถลงทุนได ้

หากคะแนนน้อยกว่า 15  แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้บางส่วน  

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็นคร้ัง
คราวได ้ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ปานกลาง  

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง 
แม้จะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุน 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

 



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

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

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

U.S. Employer Identification Number:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปัจจุบนัท่านไดอ้าศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างนอ้ย 183 วนั ทัWงนีW  ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านเขา้เงื�อนไขดงักล่าวหรือไม่ไดที้�
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test / You may be considered a U.S. resident if you
meet the “Substantial Physical Presence Test”. You will meet this test if, for instances, during the current year, you were present
in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.

ส่วนที� 4: การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและหักภาษี

Part 4: Authorization for information disclosure and account withholding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(เฉพาะเจ้าหน้าที/เท่านั1น) 

ลูกค้า ชื/อ      รหัส IC /IBA___________   สาขา/ทมี  

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

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

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน IC BD Custodian OCS 
1. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีทุก บลจ.     

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

2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีเพิ2มเติมของแต่ละ บลจ.     
2.1. บลจ. กรุงศรี     

• การ์ดลายเซ็น     

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

    

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

    

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

ระบบที+ตรวจสอบ ไมต่ดิ 
Sanction 

list 

ตดิ 
Sanction 

list 

ระบบ RFMS   

ระบบ Good Right   

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

 

 

    

IC  

 

 

____________________________ 

BD 

 

 

____________________________ 

OCS Officer 

� สําหรับลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่

�-F-������-� 

  

____________________________ 

Custodian Officer 

� Key เปิดบญัชีในระบบ Smart แล้ว 

� เลข Unit Holder คือ _____________________ 


