
 

  

 

 

 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 



วันที่ ………................................……….

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว

ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัท”)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผูถือหนวย

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

ประเภทบัตรประจําตัว    บัตรประชาชน     หนังสือเดินทาง   อื่นๆ (โปรดระบุ)……….………………………......…..

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

วันเดือนปเกิด*.......…/……......./……..... สัญชาต*ิ  ไทย        อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................

สถานะ  โสด  สมรส ขอมูลคูสมรส ชื่อ-สกุล*………………....……….................................................................................................................................

  หยา  หมาย   ประเภทบัตรประจําตัว (คูสมรส)  บัตรประชาชน  หนังสือเดินทาง  อื่นๆ (โปรดระบุ)......…............

    เลขที่บัตร………..…............….....................................   โทรศัพทมือถือของคูสมรส................................................... 

    ที่อยู (คูสมรส)  ที่เดียวกับผูถือหนวยลงทุน  อื่นๆ (โปรดระบุ)......….............…...............….....….....

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

ชื่อผูติดตอ (เพื่อใชติดตอกรณีฉุกเฉินเทานั้น)...........................................................................................โทรศัพทมือถือของผูติดตอกรณีฉุกเฉิน..............................................

ชื่อผูปกครอง (กรณีที่ผูถือหนวยเปนผูเยาว)......................................................................................................................................ความสัมพันธ.............................................

ขอมูลบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุตํ่ากวา 20 ป บริบูรณ)

 1. ชื่อ-สกุล..............................................................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน................................................วันเดือนปเกิด…......…/…......…./…...…..

 2. ชื่อ-สกุล..............................................................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน................................................วันเดือนปเกิด…......…/…......…./…...…..

 3. ชื่อ-สกุล..............................................................................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน................................................วันเดือนปเกิด…......…/…......…./…...…..

2. ที่อยู

    2.1 ที่อยูปจจุบัน*
 เลขที่.……………อาคาร/หมูบาน……....................….…........ซอย...........................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล..............................................

 เขต/อําเภอ.............................................................................จังหวัด.......................................ประเทศ...............................รหัสไปรษณีย.............................................

      * โทรศัพท........................................โทรศัพทมือถือ............................................Email...................................................................... โทรสาร........................................

    2.2 ที่อยูตามทะเบียนบาน*   ตรงกับที่อยูปจจุบัน  อื่นๆ (โปรดระบุ)

 เลขที่.……………อาคาร/หมูบาน……....................….…........ซอย...........................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล..............................................

 เขต/อําเภอ.............................................................................จังหวัด.......................................ประเทศ...............................รหัสไปรษณีย.............................................

    2.3 ที่อยูที่ทํางาน*   ตรงกับที่อยูปจจุบัน     ตรงกับที่อยูตามทะเบียนบาน         อื่นๆ (โปรดระบุ)

 ชื่อสถานที่ทํางาน*.................................................................................................................................................................................................................................

 เลขที่.……………อาคาร/หมูบาน……....................….…........ซอย...........................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล..............................................

 เขต/อําเภอ.............................................................................จังหวัด.......................................ประเทศ...............................รหัสไปรษณีย.............................................

 โทรศัพท............................................โทรสาร............................................Email ที่ทํางาน (โปรดระบุ)..............................................................................................

    2.4 ที่อยูในการติดตอ และจัดสงเอกสารทางไปรษณีย*  ตรงกับที่อยูปจจุบัน  ตรงกับที่อยูตามทะเบียนบาน

     ตรงกับที่อยูที่ทํางาน  อื่นๆ (โปรดระบุ)

 เลขที่.……………อาคาร/หมูบาน……....................….…........ซอย...........................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล..............................................

 เขต/อําเภอ.............................................................................จังหวัด.......................................ประเทศ...............................รหัสไปรษณีย.............................................

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะจัดสงเอกสารตางๆ ของกองทุนไปยังชื่อผูถือหนวยลงทุนตามที่อยูในการติดตอที่ไดระบุไวขางตน (ตามขอ 2.4) 

     และจัดสงเอกสารทางไปรษณียเทานั้น

1/6

แบบคําขอเปดบัญชีกองทุน

3. วัตถุประสงคในการลงทุน และผูรับผลประโยชนทอดสุดทายหรือมีอํานาจควบคุม/ตัดสินใจเกี่ยวกับการทําธุรกรรม*
ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการลงทุน/เปาหมายทางการเงิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  ออมเงินทั่วไป

 เพื่อผลกําไร

 ผลประโยชนทางภาษี 

 ใชจายยามเกษียณ

 สรางความมั่นคงในครอบครัว

 อื่นๆ (โปรดระบุ)………………
การเปดบัญชีนี้เพื่อทําธุรกรรมให

  ตนเอง    บุคคลอื่น (เปนผูที่ไดรับผลประโยชนทอดสุดทายหรือมีอํานาจควบคุม/ตัดสินใจเกี่ยวกับการทําธุรกรรม) 

*กรณีเลือกบุคคลอื่น โปรดระบุชื่อ-สกุล พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนและบันทึกขอมูลสวนตัวผูลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดาของผูรับผลประโยชนทอดสุดทาย

ชื่อ-สกุล………..........………….................….................................................บัตรประชาชนเลขที.่……….................................…….ความสัมพันธ.............................................

ที่อยู...............................................................................................................โทรศัพท….........……..........................................…….โทรศัพทมือถือ...........................................

VERSION : C APRIL 2016

อเบอร์ดีน สแตนดารด์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ�าน�าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด (“บริษัท”)



อาชีพ*
 รับราชการ

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 พนักงานบริษัทเอกชน

 เจาของกิจการ

 กิจการครอบครัว

 นักการเมือง

 แพทย/พยาบาล

 พอบานแมบาน

 นักเรียนนักศึกษา

 พระภิกษุ นักบวช

 เกษียณอายุ

 ไมประกอบอาชีพ

 อื่นๆ (โปรดระบุ)

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

5. สําหรับผูขอเปดบัญชี (เจาของบัญชี) เพื่อยืนยันตนวาไมใชบุคคลสัญชาติอเมริกัน*

บัตรประชาชนเลขที่ ประเทศที่เกิด สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ทานถือ)

หนังสือเดินทางเลขที่ ออกโดยประเทศ

สวนที่ 1 สถานะของลูกคา

1.1 โปรดตอบคําถามนี้ เพื่อตรวจสอบวาทานเปนบุคคลอเมริกันหรือไม

หากทานตอบ “ใช” ในขอใดขอหนึ่งในสวนนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปดบัญชีของทาน
หากทานตอบ “ไมใช” ในทุกขอในสวนนี้ โปรดตอบคําถามในสวนที่ 1.2 ขางทายนี้ตอไป

(1.) ทานเปนพลเมืองอเมริกัน ใชหรือไม  ใช  ไมใช

โปรดตอบ “ใช”  - หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาจะอาศัยอยูนอกสหรัฐอเมริกา
            - หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเปนพลเมืองอเมริกัน
            - หากทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย

(2.) ทานเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เชน กรีนการด) ใชหรือไม  ใช  ไมใช

โปรดตอบ “ใช” - หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจําตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให
แกทาน ไมวาบัตรดังกลาวของทานจะหมดอายุแลวหรือไม ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้

โปรดตอบ “ไมใช” - หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอน อยางเปนทางการแลว ณ วันที่ ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้

(3.) ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม  ใช  ไมใช

1.2 คําถามเพิ่มเติม

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

(4.) ทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) แตไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตาม
กฎหมายแลว
เอกสารประกอบ : 1) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
  2) สําเนาหนังสือรับรองการสละสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United 

States

 ใช  ไมใช

(5.) ทานมีที่อยูอาศัยในปจจุบัน (current residence address) หรือที่อยูเพื่อการติดตอ (mailing address) ในสหรัฐอเมริกา 
สําหรับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับ บริษัทจัดการ ใชหรือไม
เอกสารประกอบ : สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช  ไมใช

จํานวนเงินที่ประสงคหรือคาดวาจะลงทุนครั้งแรกกับบริษัทจัดการ (โปรดระบุ) …………….............................................................................………บาท

ขาพเจาเปนหรือเกี่ยวของกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง   ใช โปรดระบุ……………………...….....……...........…......  ไมใช

ขาพเจา  เคย   ไมเคย มีประวัติการกระทําผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
ขาพเจา  เคย   ไมเคย ถูกปฏิเสธการรับทําธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น

 เงนิเดอืน  

 เงนิออม   

 มรดก/ของขวญั   

 ธรุกจิสวนตวั   

 เงนิปนผลหรอืดอกเบีย้   

 การขายหลักทรัพย   

 อื่นๆ (โปรดระบุ)

………..............…..

แหลงที่มาของรายได* (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
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ประเภทธุรกิจ*
 ธรุกจินาํเทีย่ว/บรษิทัทวัร

 ผลิตและคาอาวุธ

 คาสิโนและการพนัน

 นายหนาจัดหางาน

 องคกรไมแสวงหาผลกําไร

 ธรุกจิใหบรกิารโอนและรบัโอนเงนิทัง้ภายใน

และขามประเทศ (ซึง่ไมใชสถาบนัการเงนิ)

 ตัวแทนหรือนายหนาคาอสังหาริมทรัพย

 คาวัตถุโบราณ/อัญมณี

 ประกอบธุรกิจสถานบริการ

 สํานักงานกฎหมาย/สํานักงานบัญชี

 ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 อื่นๆ (โปรดระบุ)

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

รายไดตอเดือน*
 มากกวา 1 ลานบาท

 500,001 - 1,000,000 บาท

 100,001 - 500,000 บาท

 50,001 - 100,000 บาท

 ตํ่ากวา 50,001 บาท

ตําแหนงงาน* (โปรดระบุ)

4. อาชีพและแหลงที่มาของรายได



(6.) ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดตอทานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับบริษัทจัดการ 
ใชหรือไม
เอกสารประกอบ : สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช  ไมใช

(7.) ทานมีที่อยูซึ่งเปนที่อยูสําหรับรับไปรษณียแทน (hold mail address) หรือที่อยูสําหรับการสงตอ (in care of address) เพียง
ที่อยูเดียว สําหรับติดตอหรือดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปดไวหรือมีอยูกับบริษัทจัดการ ใชหรือไม
เอกสารประกอบ : สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช  ไมใช

(8.) ทานมีคําสั่งทํารายการโอนเงินเปนประจําโดยอัตโนมัติ (standing instruction) จากบัญชีที่เปดไวหรือที่มีอยูกับบริษัทจัดการ 
ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม
เอกสารประกอบ : สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช  ไมใช

(9.) ทานมีการมอบอํานาจหรือใหอํานาจในการลงลายมือชื่อแกบุคคลที่มีที่อยูในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีที่
เปดไวหรือมีอยูกับบริษัทจัดการ ใชหรือไม
เอกสารประกอบ : สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไมไดออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช  ไมใช

สวนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ

2. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบ

ถวนสมบูรณ บริษัทจัดการมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่บริษัทจัดการเห็น

สมควร

3. ทานตกลงที่จะแจงให  บริษัทจัดการทราบ และนําสงเอกสาร และ/หรือคํายินยอมใดๆ ที่เกี่ยวของใหแกบริษัทจัดการ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปลี่ยนแปลง

อันทําใหขอมูลของทานที่ระบุในแบบฟอรมนี้ไมถูกตองหรือหลังจากวันที่บริษัทจัดการไดรองขอ

4. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ทานไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะของ

ทาน บริษัทจัดการมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

สวนที่ 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี

ทานตกลงใหความยินยอมแก  บริษัทจัดการ ในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของทานแก  บริษัทจัดการ (เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตาม FATCA) หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง 

หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอมูลดังกลาวรวมถึง ชื่อลูกคา ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี  

สถานะตามหลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผูปฏิบัติตาม หรือผูไมใหความรวมมือ) จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการ

เคลื่อนไหวทางบัญชี  จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีอยูกับ บริษัทจัดการ ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูล

อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกรองขอโดย  บริษัทจัดการ  หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS 

ดวย

2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินไดที่ทานไดรับจากหรือผาน บริษัทจัดการ ในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตาง

ประเทศ  ซึ่งรวมถึง IRS ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตาง ๆ รวมถึงขอตกลงใด ๆ ระหวาง บริษัทจัดการ กับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว 

3. หากทานไมใหขอมูลที่จําเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือขอมูลที่จําเปนตองรายงานใหแก บริษัทจัดการ หรือไมสามารถจะขอ

  ใหยกเวนการบังคับใชกฎหมายที่หามการรายงานขอมูลได บริษัทจัดการ มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวา

   ทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

สวนที่ 4 การอนุญาตใหบุคคลที่สามใชประโยชนและขอตกลงในเอกสารนี้

เพื่อใหบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูสนับสนุนการขายฯ และผูเกี่ยวของกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได และเพื่อเปนการลดขั้นตอนที่ผูลงทุนจะตองนําสงเอกสาร ขอตกลงอัน

เกี่ยวกับหนาที่ของผูลงทุน ขอมูล คํายืนยัน และคํายินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล/หัก ณ ที่จาย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่

อางถึงใน FATCA Form) (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ใหกับบุคคลดังกลาวขางตนเปนรายๆ ไป   ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชี

กองทุนนี้  หากผูลงทุนใหหรือจะใหเอกสารและขอมูลแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขางตน  ผูลงทุนตกลงและยินยอมใหบุคคลดังกลาวขางตนทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช

เอกสารและขอมูลดังกลาวเสมือนหนึ่งวา ผูลงทุนไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น กับบุคคลดังกลาวทุกราย และใหบุคคลดังกลาวทุกรายสามารถนําสง/ใชเอกสารและ

ขอมูลนั้น ระหวางกันได  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแตละรายขางตนสงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอมูลเพิ่มเติมจากผูลงทุนในภายหลังได

ขาพเจารับทราบและตกลงปฎิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติความ

สัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือชื่อที่ทายเอกสารเปดบัญชีนี้ไวเปนสําคัญ
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กรณีบัญชีเดี่ยว (บุคคลธรรมดา)

� ลงนามแตผูเดียวโดยเจาของบัญชี

กรณีบัญชีรวม

� ลงนามแตผูเดียวโดย……………………………………………..……………

� ลงนามรวมโดย…………………………………………………………………

� อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………........………………….

9. เงื่อนไขการลงนาม*

7. คําขอใชบริการจัดทําคําสั่งซื้อโดยบริษัทจัดการ (FastTrack)

 � ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack โดยขอมอบอํานาจใหบริษัทจัดการจัดทําแบบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และยินยอมปฏิบัติตามขอตกลง 

 และเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

�  ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนเปนเช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน บริษัทจะ

ชําระเงินปนผล (ถามี) ตามวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ทานระบุ

ไวขางตน หรือตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด

6. วิธีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และเงินปนผล (ถามี)

โปรดเลือกวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืน*
� เช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน   

� นําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุน

บัญชีที่จะไดรับเงินตรงตามวันที่ระบุไวในเงื่อนไขการขายคืนกองทุน ไดแก 

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

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

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

8. คําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue)

� ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue โดยยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ 

ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

 Email (โปรดระบุเพียง 1 Email เทานั้น).................................................................................................................................

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงรหัสผาน (Password) ในการเขาใชบริการใหทางไปรษณียตามที่อยูที่ใหไว หรือจัดสงใหทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส 

(Email) ไปยังที่อยูทางอิเล็คทรอนิกส (Email Address) ตามที่ผูขอใชบริการระบุไวในคําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) เทานั้น 

โดยรหัสผูใช (User Name) คือ “เลขที่ประจําตัวผูถือหนวยลงทุน 10 หลัก” ที่ปรากฏอยูดานบนลายมือชื่อผูเปดบัญชี

� ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) โดย

8.1) ชําระเงินผานระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) - ไมมีคาธรรมเนียม

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชือ่บัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ........................ 

 *โปรดกรอกหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก (ขอ 10) ตามธนาคารที่ทานไดระบุเบื้องตน พรอมแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากและลงนามรับรองสําเนา

8.2) ชําระเงินผานระบบอินเตอรเน็ตออนไลนของธนาคาร (Internet Online) - มีคาธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

ขาพเจาไดระบุเลขที่บัญชี ชื่อเจาของบัญชี และความสัมพันธของเจาของบัญชีกับขาพเจา (กรณีที่บัญชีดังกลาวไมใชบัญชีของขาพเจาแตเพียงผูเดียว) รวมทั้งไดแนบสําเนา

รับรองความถูกตองของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารขางตนมาพรอมคําขอนี้แลว
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การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินปนผล*
ขาพเจา � มีความประสงค

 � ไมมีความประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย

หมายเหตุ ในกรณีไมระบุความประสงค บริษัทจัดการถือวาทานไมประสงค

หักภาษี ณ ที่จาย

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืน และเงินปนผล (ถามี) โดยออกเปนเช็คขีดครอมใน

นามผูถือหนวยลงทุน หรือนําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุนตามที่ได

ใหไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําขอแกไขขอมูลลาสุด ทั้งนี้ชื่อบัญชีเงิน

ฝากจะตองตรงกับชื่อผูถือหนวยลงทุน และโปรดแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่แสดง

เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีพรอมลงนามรับรองสําเนา

กรณีที่ทานไมไดระบุวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในคําสั่งขายหนวยลงทุน 

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามวิธีการที่ทานระบุไวขางตน หรือ

ตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด หรือหากปรากฏวาไมมีการระบุความประสงคในวิธี

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรอืคําขอแกไข

ขอมูลลาสุด หรือบัญชีธนาคารที่ใหไวไมสามารถนําฝากไดไมวาดวยเหตุผลใด 

ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทยธ.ไทยพาณิชย

กรณีบัญชีเดี่ยว (บุคคลธรรมดา)

� ลงนามแตผูเดียวโดยเจาของบัญชี

กรณีบัญชีรวม

� ลงนามแตผูเดียวโดย……………………………………………..……………

� ลงนามรวมโดย…………………………………………………………………

� อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………........………………….

9. เงื่อนไขการลงนาม*

7. คําขอใชบริการจัดทําคําสั่งซื้อโดยบริษัทจัดการ (FastTrack)

 � ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack โดยขอมอบอํานาจใหบริษัทจัดการจัดทําแบบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และยินยอมปฏิบัติตามขอตกลง 

 และเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

�  ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนเปนเช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน บริษัทจะ

ชําระเงินปนผล (ถามี) ตามวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ทานระบุ

ไวขางตน หรือตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด

6. วิธีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และเงินปนผล (ถามี)

โปรดเลือกวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืน*
� เช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน   

� นําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุน

บัญชีที่จะไดรับเงินตรงตามวันที่ระบุไวในเงื่อนไขการขายคืนกองทุน ไดแก 

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

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

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

8. คําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue)

� ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue โดยยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ 

ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

 Email (โปรดระบุเพียง 1 Email เทานั้น).................................................................................................................................

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงรหัสผาน (Password) ในการเขาใชบริการใหทางไปรษณียตามที่อยูที่ใหไว หรือจัดสงใหทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส 

(Email) ไปยังที่อยูทางอิเล็คทรอนิกส (Email Address) ตามที่ผูขอใชบริการระบุไวในคําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) เทานั้น 

โดยรหัสผูใช (User Name) คือ “เลขที่ประจําตัวผูถือหนวยลงทุน 10 หลัก” ที่ปรากฏอยูดานบนลายมือชื่อผูเปดบัญชี

� ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) โดย

8.1) ชําระเงินผานระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) - ไมมีคาธรรมเนียม

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ........................ 

 *โปรดกรอกหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก (ขอ 10) ตามธนาคารที่ทานไดระบุเบื้องตน พรอมแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากและลงนามรับรองสําเนา

8.2) ชําระเงินผานระบบอินเตอรเน็ตออนไลนของธนาคาร (Internet Online) - มีคาธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

ขาพเจาไดระบุเลขที่บัญชี ชื่อเจาของบัญชี และความสัมพันธของเจาของบัญชีกับขาพเจา (กรณีที่บัญชีดังกลาวไมใชบัญชีของขาพเจาแตเพียงผูเดียว) รวมทั้งไดแนบสําเนา

รับรองความถูกตองของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารขางตนมาพรอมคําขอนี้แลว
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การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินปนผล*
ขาพเจา � มีความประสงค

 � ไมมีความประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย

หมายเหตุ ในกรณีไมระบุความประสงค บริษัทจัดการถือวาทานไมประสงค

หักภาษี ณ ที่จาย

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืน และเงินปนผล (ถามี) โดยออกเปนเช็คขีดครอมใน

นามผูถือหนวยลงทุน หรือนําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุนตามที่ได

ใหไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําขอแกไขขอมูลลาสุด ทั้งนี้ชื่อบัญชีเงิน

ฝากจะตองตรงกับชื่อผูถือหนวยลงทุน และโปรดแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่แสดง

เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีพรอมลงนามรับรองสําเนา

กรณีที่ทานไมไดระบุวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในคําสั่งขายหนวยลงทุน 

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามวิธีการที่ทานระบุไวขางตน หรือ

ตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด หรือหากปรากฏวาไมมีการระบุความประสงคในวิธี

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําขอแกไข

ขอมูลลาสุด หรือบัญชีธนาคารที่ใหไวไมสามารถนําฝากไดไมวาดวยเหตุผลใด 

ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทยธ.ไทยพาณิชย

กรณีบัญชีเดี่ยว (บุคคลธรรมดา)

� ลงนามแตผูเดียวโดยเจาของบัญชี

กรณีบัญชีรวม

� ลงนามแตผูเดียวโดย……………………………………………..……………

� ลงนามรวมโดย…………………………………………………………………

� อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………........………………….

9. เงื่อนไขการลงนาม*

7. คําขอใชบริการจัดทําคําสั่งซื้อโดยบริษัทจัดการ (FastTrack)

 � ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack โดยขอมอบอํานาจใหบริษัทจัดการจัดทําแบบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และยินยอมปฏิบัติตามขอตกลง 

 และเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

�  ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนเปนเช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน บริษัทจะ

ชําระเงินปนผล (ถามี) ตามวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ทานระบุ

ไวขางตน หรือตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด

6. วิธีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และเงินปนผล (ถามี)

โปรดเลือกวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืน*
� เช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน   

� นําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุน

บัญชีที่จะไดรับเงินตรงตามวันที่ระบุไวในเงื่อนไขการขายคืนกองทุน ไดแก 

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

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

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

8. คําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue)

� ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue โดยยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ 

ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

 Email (โปรดระบุเพียง 1 Email เทานั้น).................................................................................................................................

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงรหัสผาน (Password) ในการเขาใชบริการใหทางไปรษณียตามที่อยูที่ใหไว หรือจัดสงใหทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส 

(Email) ไปยังที่อยูทางอิเล็คทรอนิกส (Email Address) ตามที่ผูขอใชบริการระบุไวในคําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) เทานั้น 

โดยรหัสผูใช (User Name) คือ “เลขที่ประจําตัวผูถือหนวยลงทุน 10 หลัก” ที่ปรากฏอยูดานบนลายมือชื่อผูเปดบัญชี

� ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) โดย

8.1) ชําระเงินผานระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) - ไมมีคาธรรมเนียม

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ........................ 

 *โปรดกรอกหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก (ขอ 10) ตามธนาคารที่ทานไดระบุเบื้องตน พรอมแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากและลงนามรับรองสําเนา

8.2) ชําระเงินผานระบบอินเตอรเน็ตออนไลนของธนาคาร (Internet Online) - มีคาธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

ขาพเจาไดระบุเลขที่บัญชี ชื่อเจาของบัญช ีและความสัมพันธของเจาของบัญชีกับขาพเจา (กรณีที่บัญชีดังกลาวไมใชบัญชีของขาพเจาแตเพียงผูเดียว) รวมทั้งไดแนบสําเนา

รับรองความถูกตองของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารขางตนมาพรอมคําขอนี้แลว
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การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินปนผล*
ขาพเจา � มีความประสงค

 � ไมมีความประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย

หมายเหตุ ในกรณีไมระบุความประสงค บริษัทจัดการถือวาทานไมประสงค

หักภาษี ณ ที่จาย

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืน และเงินปนผล (ถามี) โดยออกเปนเช็คขีดครอมใน

นามผูถือหนวยลงทุน หรือนําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุนตามที่ได

ใหไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําขอแกไขขอมูลลาสุด ทั้งนี้ชื่อบัญชีเงิน

ฝากจะตองตรงกับชื่อผูถือหนวยลงทุน และโปรดแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่แสดง

เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีพรอมลงนามรับรองสําเนา

กรณีที่ทานไมไดระบุวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในคําสั่งขายหนวยลงทุน 

บรษิัทจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามวิธีการที่ทานระบุไวขางตน หรือ

ตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด หรือหากปรากฏวาไมมีการระบุความประสงคในวิธี

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําขอแกไข

ขอมูลลาสุด หรือบัญชีธนาคารที่ใหไวไมสามารถนําฝากไดไมวาดวยเหตุผลใด 

ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทยธ.ไทยพาณิชย

กรณีบัญชีเดี่ยว (บุคคลธรรมดา)

� ลงนามแตผูเดียวโดยเจาของบัญชี

กรณีบัญชีรวม

� ลงนามแตผูเดียวโดย……………………………………………..……………

� ลงนามรวมโดย…………………………………………………………………

� อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………........………………….

9. เงื่อนไขการลงนาม*

7. คําขอใชบริการจัดทําคําสั่งซื้อโดยบริษัทจัดการ (FastTrack)

 � ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack โดยขอมอบอํานาจใหบริษัทจัดการจัดทําแบบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และยินยอมปฏิบัติตามขอตกลง 

 และเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

�  ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนเปนเช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน บริษัทจะ

ชําระเงินปนผล (ถามี) ตามวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ทานระบุ

ไวขางตน หรือตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด

6. วิธีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และเงินปนผล (ถามี)

โปรดเลือกวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืน*
� เช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน   

� นําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุน

บัญชีที่จะไดรับเงินตรงตามวันที่ระบุไวในเงื่อนไขการขายคืนกองทุน ไดแก 

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

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

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

8. คําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue)

� ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue โดยยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ 

ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

 Email (โปรดระบุเพียง 1 Email เทานั้น).................................................................................................................................

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงรหัสผาน (Password) ในการเขาใชบริการใหทางไปรษณียตามที่อยูที่ใหไว หรือจัดสงใหทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส 

(Email) ไปยังที่อยูทางอิเล็คทรอนิกส (Email Address) ตามที่ผูขอใชบริการระบุไวในคําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) เทานั้น 

โดยรหัสผูใช (User Name) คือ “เลขที่ประจําตัวผูถือหนวยลงทุน 10 หลัก” ที่ปรากฏอยูดานบนลายมือชื่อผูเปดบัญชี

� ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) โดย

8.1) ชําระเงินผานระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) - ไมมีคาธรรมเนียม

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ........................ 

 *โปรดกรอกหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก (ขอ 10) ตามธนาคารที่ทานไดระบุเบื้องตน พรอมแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากและลงนามรับรองสําเนา

8.2) ชําระเงินผานระบบอินเตอรเน็ตออนไลนของธนาคาร (Internet Online) - มีคาธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

ขาพเจาไดระบุเลขที่บัญชี ชื่อเจาของบัญชี และความสัมพันธของเจาของบัญชีกับขาพเจา (กรณีที่บัญชีดังกลาวไมใชบัญชีของขาพเจาแตเพียงผูเดียว) รวมทั้งไดแนบสําเนา

รับรองความถูกตองของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารขางตนมาพรอมคําขอนี้แลว
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การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินปนผล*
ขาพเจา � มีความประสงค

 � ไมมีความประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย

หมายเหตุ ในกรณีไมระบุความประสงค บริษัทจัดการถือวาทานไมประสงค

หักภาษี ณ ที่จาย

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืน และเงินปนผล (ถามี) โดยออกเปนเช็คขีดครอมใน

นามผูถือหนวยลงทุน หรือนําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุนตามที่ได

ใหไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําขอแกไขขอมูลลาสุด ทั้งนี้ชื่อบัญชีเงิน

ฝากจะตองตรงกับชื่อผูถือหนวยลงทุน และโปรดแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่แสดง

เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีพรอมลงนามรับรองสําเนา

กรณีที่ทานไมไดระบุวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในคําสั่งขายหนวยลงทุน 

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามวิธีการที่ทานระบุไวขางตน หรือ

ตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด หรือหากปรากฏวาไมมีการระบุความประสงคในวิธี

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําขอแกไข

ขอมูลลาสุด หรือบัญชีธนาคารที่ใหไวไมสามารถนําฝากไดไมวาดวยเหตุผลใด 

ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทยธ.ไทยพาณิชย

กรณีบัญชีเดี่ยว (บุคคลธรรมดา)

� ลงนามแตผูเดียวโดยเจาของบัญชี

กรณีบัญชีรวม

� ลงนามแตผูเดียวโดย……………………………………………..……………

� ลงนามรวมโดย…………………………………………………………………

� อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………........………………….

9. เงื่อนไขการลงนาม*

7. คําขอใชบริการจัดทําคําสั่งซื้อโดยบริษัทจัดการ (FastTrack)

 � ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack โดยขอมอบอํานาจใหบริษัทจัดการจัดทําแบบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และยินยอมปฏิบัติตามขอตกลง 

 และเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

�  ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ FastTrack

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนเปนเช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน บริษัทจะ

ชําระเงินปนผล (ถามี) ตามวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ทานระบุ

ไวขางตน หรือตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด

6. วิธีรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และเงินปนผล (ถามี)

โปรดเลือกวิธีหลักในการรับเงินคาขายคืน*
� เช็คขีดครอมในนามผูถือหนวยลงทุน   

� นําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุน

บัญชีที่จะไดรับเงินตรงตามวันที่ระบุไวในเงื่อนไขการขายคืนกองทุน ไดแก 

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

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

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

8. คําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue)

� ขาพเจามคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue โดยยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการตามที่แนบมาพรอมแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนนี้ 

ซึ่งขาพเจาไดรับสําเนาไวเรียบรอยแลว

 Email (โปรดระบุเพียง 1 Email เทานั้น).................................................................................................................................

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงรหัสผาน (Password) ในการเขาใชบริการใหทางไปรษณียตามที่อยูที่ใหไว หรือจัดสงใหทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส 

(Email) ไปยังที่อยูทางอิเล็คทรอนิกส (Email Address) ตามที่ผูขอใชบริการระบุไวในคําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) เทานั้น 

โดยรหัสผูใช (User Name) คือ “เลขที่ประจําตัวผูถือหนวยลงทุน 10 หลัก” ที่ปรากฏอยูดานบนลายมือชื่อผูเปดบัญชี

� ขาพเจาไมมคีวามประสงคสมัครใชบริการ e-avenue

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) โดย

8.1) ชําระเงินผานระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) - ไมมีคาธรรมเนียม

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ........................ 

 *โปรดกรอกหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก (ขอ 10) ตามธนาคารที่ทานไดระบุเบื้องตน พรอมแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากและลงนามรับรองสําเนา

8.2) ชําระเงินผานระบบอินเตอรเน็ตออนไลนของธนาคาร (Internet Online) - มีคาธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

 � ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

 � ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี...................................................................ชื่อบัญชี..........................................................................ความสัมพันธ.........................

ขาพเจาไดระบุเลขที่บัญชี ชื่อเจาของบัญชี และความสัมพันธของเจาของบัญชีกับขาพเจา (กรณีที่บัญชีดังกลาวไมใชบัญชีของขาพเจาแตเพียงผูเดียว) รวมทั้งไดแนบสําเนา

รับรองความถูกตองของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารขางตนมาพรอมคําขอนี้แลว
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การหักภาษี ณ ที่จายจากเงินปนผล*
ขาพเจา � มีความประสงค

 � ไมมีความประสงคใหหักภาษี ณ ที่จาย

หมายเหตุ ในกรณีไมระบุความประสงค บริษัทจัดการถือวาทานไมประสงค

หักภาษี ณ ที่จาย

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืน และเงินปนผล (ถามี) โดยออกเปนเช็คขีดครอมใน

นามผูถือหนวยลงทุน หรือนําฝากเขาบัญชีธนาคารของผูถือหนวยลงทุนตามที่ได

ใหไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําขอแกไขขอมูลลาสุด ทั้งนี้ชื่อบัญชีเงิน

ฝากจะตองตรงกับชื่อผูถือหนวยลงทุน และโปรดแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่แสดง

เลขที่บัญชีและชื่อบัญชีพรอมลงนามรับรองสําเนา

กรณีที่ทานไมไดระบุวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในคําสั่งขายหนวยลงทุน 

บริษัทจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามวิธีการที่ทานระบุไวขางตน หรือ

ตามคําขอแกไขขอมูลลาสุด หรือหากปรากฏวาไมมีการระบุความประสงคในวิธี

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรอืคําขอแกไข

ขอมูลลาสุด หรือบัญชีธนาคารที่ใหไวไมสามารถนําฝากไดไมวาดวยเหตุผลใด 

ธ.กรุงศรีอยุธยาธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ทหารไทยธ.ไทยพาณิชย



 สแตนดารด (ประเทศไทย) จำกัด

บลจ. อเบอรดีน สแตนดารด (ประเทศไทย) จำกัด

10. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ส�าหรับธนาคาร)
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ขาพเจาขอรบัรองวาขอมลูทีใ่หตามคาํขอเปดบญัชกีองทนุ แบบขอมลูผูลงทนุ แบบสอบถามความเสีย่ง

ของผูลงทุน และ/หรือตามขอสอบถามของบริษัท เปนขอมูลที่ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง และ

เปนปจจุบัน  โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว  ขาพเจาตกลงจะแจงใหบริษัททราบเปนลาย

ลักษณอักษรทันที และในกรณีที่ภายหลังบริษัท มีการสงหนังสือเพื่อแจง ยืนยัน หรือปรับปรุงขอมูล

ขางตนไปยังที่อยูปจจุบัน หรือที่อยูอิเล็คทรอนิคสที่ขาพเจาใหไว หากขาพเจาไมแจงการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลหรือตอบกลับภายในเวลาที่บริษัทกําหนด ขาพเจาตกลงใหบริษัทสามารถยึดถือขอมูลเดิมเปน

ขอมูลปจจุบันของขาพเจาได

ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัทตรวจสอบขอมูลและประวัติของขาพเจาจากบุคคลอื่นใด  รวมทั้งขอให

ความยนิยอมโดย มอิาจเพกิถอนไดแกบรษิทัในการเปดเผยขอมลูใดๆ ในบัญชกีองทนุทัง้หมดทีข่าพเจา

มีกับบริษัทใหกับหนวยงานใดๆ หรือองคกรของรัฐทั้งในและตางประเทศเพื่อประโยชนในการตรวจ

สอบ หรอืการปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืตามขอผกูพนั   ทีบ่รษิทั หรอืกองทนุมหีนาทีต่องปฏบิตัไิดตาม

ที่บริษัทเห็นสมควร

ในกรณทีีข่าพเจาไมสามารถปฏบิตัติามคาํขอของบรษิทัในการนาํสงขอมลู เอกสาร และหรอืคาํยนิยอม

เพิ่มเติมตามที่บริษัทมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมายหรือขอผูกพันที่บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติ  

ขาพเจาขอมอบอาํนาจและขอใหความยนิยอมโดยมอิาจเพกิถอนไดแกบรษิทัในการปดบญัช ีและหรอื

ดาํเนนิการขายหนวยลงทนุเพือ่ปดบญัชขีองขาพเจาไดตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร โดยถอืเสมอืนวาเปนการ

ดําเนินการของขาพเจาเอง  โดยขาพเจาตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัทในการดําเนิน

การดังกลาว

ขาพเจารบัทราบและตกลงวา บรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะอนมุตัหิรอืไมอนมุตัคิาํขอเปดบญัช ีคาํขอใชบรกิารใดๆ 

กับบริษัท หรือปฏิเสธการทําธุรกรรมกับขาพเจาไดโดยไมจําเปนตองชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆ

ขาพเจาจะทําความเขาใจและตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆในโครงการ 

และหนังสือชี้ชวน เสนอขายหนวยลงทุนของแตละกองทุนที่ขาพเจาจะซื้อ และขอกําหนดในใบคําสั่ง

ซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุนตามที่

บริษัทกําหนด  ซึ่งรวมถึงที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมโดยชอบในอนาคต

ขาพเจาไดรับและทราบขอมูลผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนเทียบกับ

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมกลุมเดียวกันเปนที่เรียบรอยแลว

โปรดลงนามลายมือชื่อผูเปดบัญช*ี

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

X.............................................................................................................................

โทรศัพทมือถือ*.................................................(โปรดระบุของเจาของบัญชี)

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน   
สําหรับบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

Marketing Registrar

Note...................................................... Recorded by ........................................

Received................................................ Date ......................................................

Authorised Signature......................... Authorized by .....................................

IC No. ................................................... Date ......................................................

11. แบบสอบถามเพื่อกําหนดความเสี่ยงของผูลงทุน*
เพื่อชวยใหผูลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับไดใหเลือกคําตอบที่คิดวาดีที่สุดสําหรับผูลงทุนตามคําถามดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูลงทุน
1. ปจจุบันทานอายุเทาไร
 (1) เกิน 60 ป (2) 50-60 ป
 (3) 35-49 ป   (4) ตํ่ากวา 35 ป

2. ระดับการศึกษาของทาน
 (1) ตํ่ากวาปริญญาตรี  (2) ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป

3. ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของทาน(หลักทรัพย หมายถึง หนวยลงทุน 
หรือ หุนกู หรือหุนหรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)

 (1) ไมมี    (2) นอยกวา 1 ป
 (3) 1-5 ป    (4) มากกวา 5 ป

คําแนะนําสําหรับการตอบคําถามในขอ 4-6 คําวา”เงินลงทุนในสวนนี้” ใหหมายถึง 
ในกรณีดังตอไปนี้

(ก.)  กรณีที่ทานมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการ ขอให
ทานพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนนั้น หรือ

(ข.)  หากทานมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมหลายกองทนุกบับรษิทัจดัการ หรอืประสงค
ที่จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ ขอใหทานพิจารณาถึง
เงินลงทุนในกองทุนที่รับความเสี่ยงไดสูงที่สุด

4. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมจําเปนตองใชเงินลงทุนกอนนี้
 (1) นอยกวา 1 ป   (2) 1-3 ป
 (3) 3-7 ป   (4) มากกวา 7 ป

5. ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนสวนนี้เพื่อเปนคาใชจายประจําหรือไม
 (1) ตองการมากที่สุด   (2) ตองการบาง
 (3) ตองการเพียงเล็กนอย  (4) ไมมีความตองการ

6. สัดสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งหมดเทียบกับทรัพยสินของทาน
 (1) มากกวารอยละ 60   (2) รอยละ 30-60
 (3) รอยละ 10-30   (4) นอยกวารอยละ 10

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
(1) ไมสามารถทนตอการขาดทนุเงนิตนไดเลยแมวาจะมโีอกาสไดรบัผลตอบแทน

ที่สูงขึ้นบาง
(2) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทน

ที่สูงขึ้นบาง
(3) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(4) อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจํากัดในการลงทุน

8. การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว 
แตมีความเสีย่งที่จะทาํใหขาดทนุไดมากขึน้ไดเชนกัน ทานสามารถรบัความเสีย่ง
จากการลงทุนไดในระดับใด
(1) นอยทีส่ดุ โดยตองการเนนการลงทนุทีส่รางกระแสรายไดประจาํ และใหความ

ปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แมวาจะไดรับผลตอบแทนในระดับที่ตํ่าสุด
(2)  รบัไดในระดบัหนึง่ โดยสามารถรบัความเสีย่งในการขาดทนุจากการลงทนุได

บาง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
(3) ปานกลาง โดยสามารถรบัความเสีย่งไดพอสมควร เพือ่สรางโอกาสในการได

รับผลตอบแทนที่สูงกวาในระยะยาว
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงไดสูงสุด เพื่อสรางโอกาสในการไดรับผล

ตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

9. ในบางชวงเวลา การลงทนุโดยเนนความปลอดภยัของเงนิลงทนุจะใหผลตอบแทน
ในระดบัทีต่ํา่กวาเงนิเฟอ ซึง่อาจจะทาํใหผลตอบแทนในระดบัทีต่ํา่กวาเงนิเฟอ ซึง่
อาจจะทาํใหอาํนาจในการซือ้ลดลงได เมือ่พจิารณาถงึเปาหมายในการลงทนุของ
ทาน ขอใดตอไปนี้ตรงกับทานมากที่สุด
(1) เงนิตนสาํหรบัการลงทนุตองปลอดภยั แมวาจะไดรบัผลตอบแทนตํา่กวาอตัรา

เงินเฟอ
(2) รบัความเสีย่งในการสญูเสียเงนิตนไดบางเพือ่คงระดบัอตัราผลตอบแทนจาก

การลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ
(3) เนนเสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับ

ความเสี่ยงได
(4) ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากที่สุด โดยสามารถรับ

ความเสี่ยงไดเต็มที่

10. ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมไดมากเพียงใด
(1)  ตํ่ากวารอยละ 10   (2) รอยละ 10 ถึง 20
(3)  รอยละ 20 ถึง 50   (4) มากกวารอยละ 50

สวนที่ 2 สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศตั้งแต
รอยละ 20 ของ NAV
ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดหรือไม

(1)  ได    (2) ไมได

Total Score : ................................... Risk Prof ile Level : ........................
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การมอบอํานาจและขอบอํานาจในการดําเนินการตามบริการ FastTrack
ผูมอบอาํนาจขอมอบอาํนาจใหบรษิทัจดัการเปนผูมอีาํนาจทาํคาํสัง่ซือ้หนวยลงทนุของกองทนุเปดภายใตการจดัการของบรษิทัจดัการสาํหรบับญัชซีือ้ขายหนวยลงทนุตามทีร่ะบไุวในแบบฟอรม (รวมถงึ
ในชวงการเสนอขายครัง้แรก) ลงชือ่ในใบคาํสัง่ซือ้หนวยลงทนุรวมทัง้แกไขเพิม่เตมิใบคาํสัง่ซ้ือดงักลาว ทัง้น้ี ตามหลกัฐานและขอมลูการชาํระเงนิผานระบบ Bill Payment ของผูมอบอาํนาจซึง่เปนขอมลู
ที่บริษัทจัดการไดรับจากธนาคารที่เกี่ยวของและ/หรือขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมท่ีบริษัทจัดการไดรับจากผูมอบอํานาจรวมทั้งติดตอธนาคารที่เกี่ยวของกับการชําระเงินผานระบบ Bill Payment ของ
ผูมอบอํานาจติดตอทําการตกลงใดๆกับนายทะเบียนในสวนของการซื้อหนวยลงทุน และ/หรือกระทําการใดๆตามสมควร เพื่อใหการดังกลาวสําเร็จลุลวง ในนามของผูมอบอํานาจไดทุกประการในการ
นี้ใหบริษัทจัดการมีอํานาจในการแตงตั้งและมอบอํานาจชวงใหหัวหนาฝายนายทะเบียน ( Head of Registrar ) หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้งโดยเฉพาะจากบริษัทจัดการเปนผูดําเนินการตามที่
กลาวมาทัง้หมดไดภายใตขอบเขตของหนงัสอืมอบอาํนาจฉบับนี ้การใดๆทีผู่รบัมอบอาํนาจหรอืผูรบัมอบอาํนาจชวงไดกระทาํไปตามขอบอาํนาจทีไ่ดรบัมอบอาํนาจดงักลาว ยอมถือเสมอืนหนึง่วาผูมอบ
อํานาจไดกระทําดวยตนเองและผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบและผูกพันในการกระทํานั้นๆทุกประการหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้สามารถยกเลิกไดโดยฝายใดฝายหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือใหแกอีกฝาย
หน่ึงทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 15 วนั และใหหนงัสอืมอบอาํนาจฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัทีท่ีล่งไวในแบบฟอรมขางตนเปนตนไป โดยผูมอบอาํนาจไดอานและตกลงทีจ่ะผกูพนัตามขอตกลง
และเงื่อนไขของการใชบริการ FastTrack ดานลางนี้แลว

ขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการ FastTrack
1. ผูขอใชบริการจะใชบริการใหบริษัทจัดการเปนผูจัดทําคําสั่งซื้อ ไดก็ตอเมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุมัติใหเปดบัญชีกองทุนไวกับบริษัทจัดการและไดทําหนังสือมอบอํานาจใหบริษัทจัดการเปนผูจัดทํา

คําสั่งซื้อหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการแลว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหเฉพาะกรณีที่ผูขอใชบริการชําระเงินผานระบบ Bill Payment เทานั้น
2. ในกรณทีีผู่ขอใชบรกิารไมใหขอมลูหรอืใหขอมลูไมครบถวนตามแบบสอบถามความเสีย่งของผูลงทนุของบรษิทัจดัการหรอืไมยนืยนัหรือแจงปรับปรงุขอมลูตามทีไ่ดใหไวในแบบสอบถามดงักลาวตาม

รอบระยะเวลาทีบ่รษิทัจัดการกาํหนดไว ผูขอใชบรกิารรบัทราบและตกลงวาบรษิทัจดัการจะไมทาํคาํสัง่ซือ้หนวยลงทนุใหกบัผูขอใชบรกิารภายใตบรกิารนี ้เวนแตเปนการซือ้หนวยลงทนุของกองทนุ
รวมตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศไทย โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหกับผูขอใชบริการโดยไมมีดอกเบี้ย

3. ผูขอใชบริการตกลงมอบอํานาจใหบริษัทจัดการเปนผูจัดทําคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการโดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการใชขอมูลที่ไดรับจากธนาคารที่ผูขอใชบริการได
ชําระเงินผานระบบ Bill Payment เปนหลักฐานประกอบการทําคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหกับผูขอใชบริการ รวมทั้งตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการถือเอาขอมูล รายงาน หรือเอกสารที่ไดรับจากธนาคาร
ที่เกี่ยวของเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานประกอบการทํารายการที่สมบูรณถูกตองและใชอางอิงได ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะทําคําสั่งซื้อใหผูขอใชบริการภายหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับขอมูล
หรือหลักฐานการชําระเงินจากธนาคารที่เกี่ยวของหรือจากผูขอใชบริการเรียบรอยแลว และผูขอใชบริการตกลงวาหากบริษัทจัดการไดรับขอมูลหรือหลักฐานการชําระเงินภายหลังเวลาทําการซื้อ
หนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายใดผูขอใชบริการตกลงใหบริษัทจัดการทําคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนใหผูขอใชบริการในวันทําการซื้อขายถัดไป โดยการทํารายการดังกลาวจะเปนไปตามกําหนดเวลา
ทําการซื้อหนวยลงทุนที่ระบุไวในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวของ

4. ในกรณีที่ผูขอใชบริการไดชําระเงินผานระบบ Bill Payment แตบริษัทจัดการไดรับขอมูลที่ครบถวนของผูขอใชบริการตามแบบสอบถามความเสี่ยงของผูลงทุน ภายหลังเวลาทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนของวันทําการซื้อขายใด ผูขอใชบริการ ตกลงใหบริษัทจัดการจัดทําคําสั่งซื้อหนวยลงทนุใหผูขอใชบริการในวันทําการซื้อขายถัดไป

5. ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาบริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที่จะไมทําคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหกับผูขอใชบริการไดในกรณีที่ขอมูลซึ่งบริษัทจัดการไดรับจากธนาคารที่ผูขอใชบริการชําระเงินผาน
ระบบ Bill Paymentไมชัดเจนหรือไมถูกตอง เชน เลขที่ผูถือหนวยลงทุนไมถูกตอง รหัสกองทุนไมถูกตอง จํานวนเงินที่ชําระตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าในการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวของ หรือ 
รหสักองทนุไมตรงกบักองทนุใดของบรษิทัจัดการ หรือในกรณอีื่นใดทีบ่รษิทัจัดการเหน็สมควรทัง้นี้ไมวาความผดิพลาดดงักลาวจะเกดิจากธนาคารหรอืจากผูขอใชบรกิารและโดยไมจาํเปนตองแจง
ใหผูขอใชบริการทราบ

6. ในกรณีที่ขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากธนาคารที่ผูขอใชบริการชําระเงินผานระบบ Bill Payment ไมชัดเจนหรือเกิดความผิดพลาดในการปอนขอมูลของธนาคาร เชน ผูขอใชบริการกรอกขอมูล
รหสักองทนุทีไ่มตรงกบักองทนุใดๆของบรษิทัจดัการ หรอืธนาคารปอนขอมลูรหสักองทนุผดิพลาด บรษิทัจดัการอาจพจิารณาทาํคาํสัง่ซ้ือใหกบัผูขอใชบรกิารตามขอมลูทีป่รากฏในสาํเนาแบบฟอรม
ชําระเงินผานธนาคาร ( Payment Slip) ในสวนของผูชําระเงินหรือสําเนาแบบฟอรมดังกลาวที่ผูขอใชบริการไดแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองหรือชัดเจนและไดจัดสงใหกับบริษัทจัดการได ทั้งนี้ ผูขอใช
บรกิารตกลงวาหากบรษิทัจดัการไดรับสาํเนาเอกสารดงักลาวภายหลงัเวลาทาํการซือ้หนวยลงทนุของวนัทาํการซือ้ขายใดผูขอใชบรกิารตกลงใหบรษิทัจดัการทาํคาํสัง่ซือ้หนวยลงทนุใหผูขอใชบรกิาร
ในวันทําการซื้อขายถัดไป โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการถือเอาสําเนาเอกสารหรือสําเนาเอกสารที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนหลักฐานประกอบกับขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจาก
ธนาคารตามที่กําหนดไวในขอ 3. เพื่อใชประกอบการทํารายการที่สมบูรณถูกตองและใชอางอิงได

7. ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาการใชบริการชําระเงินผานระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเปนผูจัดทําคําสั่งซื้อใหนั้น ผูขอใชบริการมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการปอน
ขอมลูการชาํระเงนิทีผู่ขอใชบรกิารเปนผูดาํเนนิการเองและหรอืทีพ่นกังานของธนาคารเปนผูดาํเนนิการให โดยหากพบวาไมถกูตองครบถวนผูขอใชบรกิารจะตองแจงใหธนาคารดาํเนนิการแกไขใน
ทันที นอกจากนีผู้ขอใชบรกิารตกลงวาจะจดัใหมีการระบหุมายเลขโทรศพัทมือถอืในแบบฟอรมชําระเงนิผานธนาคาร (B-Pay Form) และ/หรือแจงใหบรษิทัจัดการทราบถงึหมายเลขโทรศพัทมือถอื
ที่ถูกตองและเปนปจจุบันของผูขอใชบริการอยูเสมอ ในกรณีที่ผูขอใชบริการมิไดระบุหมายเลขโทรศัพทไวในแบบฟอรมดังกลาว (B-Pay Form )ผูขอใชบริการตกลงใหบริษัทจัดการใชหมายเลข
โทรศัพทมือถือลาสุดที่ผูขอใชบริการใหไวกับบริษัทจัดการเปนหมายเลขปจจุบันและถูกตองของผูขอใชบริการ

8. ผูขอใชบรกิารรบัทราบและตกลงวาหากบรษิทัจดัการจดัสงขอความในเรือ่งดงัตอไปนีไ้ปยงัหมายเลขโทรศพัทมอืถอืทีใ่หไวตามขอ 7 ใหถอืวาผูขอใชบรกิารไดรบัและทราบถงึขอความในเรือ่งดงักลาว
โดยถกูตองแลว โดยในการพจิารณาวามกีารจดัสงขอความไปยงัหมายเลขโทรศพัทมือถอืดงักลาวหรอืไม ผูขอใชบรกิารตกลงใหถอืเอาหลกัฐานทีป่รากฏอยูที่บรษิทัจัดการเปนหลักฐานในการจดัสง
ขอความที่ถูกตองสมบูรณและใชอางอิงได
(1) คําแนะนําแกผูขอใชบริการโดยพิจารณาจากผลการประมวลผลขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามความเสี่ยงของผูลงทุนซึ่งผูขอใชบริการไดใหขอมูลไว
(2) คําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ผูขอใชบริการประสงคจะลงทุนในกรณีที่กองทุนรวมดังกลาวมีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ผูขอใชบริการรับไดเมื่อ

พิจารณาจากผลของการประมวลผลขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามความเสี่ยงของผูลงทนุซึ่งผูขอใชบริการไดใหขอมูลไว
(3) คําแนะนําหรือคําชี้แจงอื่นใดเกี่ยวกับการทํารายการซื้อหนวยลงทุน

9. ผูขอใชบริการมีหนาที่ตรวจสอบขอความในโทรศัพทมือถือตามหมายเลขที่บริษัทจัดการจัดสงใหตามที่ระบุไวในขอ 8 โดยในกรณีที่ผูขอใชบริการไมพบขอความหรือไมประสงคจะใหบริษัทจัดการ
จดัทาํคาํสัง่ซือ้หนวยลงทนุให (กรณกีองทนุรวมทีผู่ขอใชบรกิารประสงคจะลงทนุมรีะดบัความเสีย่งสงูกวาระดบัความเสีย่งทีผู่ขอใชบรกิารรบัได) ผูขอใชบรกิารตองแจงใหบรษิทัจดัการทราบภายใน 
16.30 น.ของวันทําการซื้อขายที่ผูขอใชบริการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนผานระบบ Bill Paymentโดยหากลวงพนระยะเวลาดังกลาวและผูขอใชบริการไมติดตอบริษัทจัดการ ผูขอใชบริการตกลงให
ถือวาผูขอใชบริการไดรับและทราบถึงขอความที่บริษัทจัดการไดจดัสงใหตามขอ 8 ครบถวนถูกตองแลวและผูขอใชบริการไมประสงคจะลงทุนในหนวยลงทุนตามคําแนะนําของบริษัทจัดการ

10. ในกรณีที่เปนการทําคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูขอใชบริการตกลงเลือกเงื่อนไขวาหากมูลคาหนวยลงทุนหรือจํานวนหนวยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวมผูขอใช
บรกิารมคีวามประสงคใหมกีารโอนหนวยลงทนุไปยงักองทนุรวมหุนระยะยาวอืน่ซึง่อาจจะเปนกองทนุรวมหุนระยะยาวภายใตการจดัการของบรษิทัจดัการ (ถาม)ี หรอืของบรษิทัจดัการอืน่ โดยบรษิทั
จดัการจะเปนผูพจิารณากองทนุรวมหุนระยะยาวทีจ่ะรบัโอนใหมลีกัษณะใกลเคยีงกนัตามทีเ่หน็สมควร โดยถอืวาไดรบัความยนิยอมจากผูขอใชบรกิารแลว และความประสงคนีใ้หหมายรวมถงึหนวย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีอยูในบัญชีของผูขอใชบริการดวย

11. บริษัทจัดการจะจัดสงขอความผานโทรศัพทมือถือและ/หรือจดหมายแจงตอบรับการใหใชบริการและผูขอใชบริการทราบทางไปรษณียตามที่อยูที่ใหไวภายใน 4 วันทําการนับจากวันที่บริษัทจัดการ
ไดรับเอกสารครบถวนถูกตอง และหากผูขอใชบริการชําระเงินผานระบบ Bill Payment โดยที่ยังมิไดรับการแจงตอบรับใหใชบริการ บริษัทจัดการจะถือวาการชําระเงินดังกลาวเปนการทํารายการ
ตามชองทางปกตซิึง่ผูขอใชบรกิารจะตองสงใบคาํสัง่ซือ้หนวยลงทนุมายงับรษิทัจดัการโดยทางโทรสารหรอืทางอืน่ใดภายในเวลาทาํการซือ้หนวยลงทนุตามทีก่าํหนดไวในโครงการและหนงัสอืชีช้วน
ของกองทนุทีเ่กีย่วของจงึจะถือวาเปนการทาํรายการซือ้หนวยลงทนุและบรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการคนืเงนิดงักลาวใหกบัผูขอใชบรกิารโดยไมมดีอกเบีย้ในกรณทีีบ่รษิทัจัดการไมไดรบัใบคาํสัง่ซ้ือ
จากผูขอใชบริการ

12. ผูขอใชบริการตกลงวาจะไมเพิกถอนรายการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการดําเนินการใหตามบริการนี้ไมวากรณีใดทั้งสิ้น
13. ผูขอใชบริการเขาใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของการใชบริการชําระเงินผานระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเปนผูจัดทําคําสั่งซื้อ ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นไดโดยตรงหรือโดยออมจาก

ความผดิพลาดหรอืลาชาในการพมิพขอมลูของพนกังานของธนาคารทีผู่ขอใชบรกิารไดชาํระเงนิผานระบบ Bill Payment ความผิดพลาดหรอืลาชาในการจดัสงขอมลูการชาํระเงนิมายงับริษทัจดัการ 
ความผิดพลาดหรือลาชาในการนําสงเงินเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของธนาคาร ระบบขอมูลหรือการเชื่อมโยงเครือขายการสูญหายของขอมูลระหวางการรับสงหรือขอพิพาทในเชิงธุรกิจ หรือสิ่ง
อืน่ใดทีอ่ยูนอกเหนอืความควบคมุของบรษิทัจดัการ หรอืความควบคมุของตวัแทนของบรษิทัจดัการหรอืความควบคมุของคูสญัญาตางๆทีม่กีบับรษิทัจดัการและผูขอใชบรกิารตกลงวาจะไมเรยีกรอง
คาเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการไมวากรณีใดทั้งสิ้น

14. นอกจากขอกาํหนดทีก่ลาวไวในขอตกลงและเงือ่นไขนีผู้ขอใชบริการตกลงยนิยอมผกูพนัและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ เงือ่นไข และวธิกีารทีก่าํหนดไวในโครงการและหนงัสอืชีช้วนของกองทนุทีเ่กีย่วของ
กับการทํารายการตลอดจนคูมือการใชบริการที่บริษัทจัดการกําหนดขึ้น

15. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการใหบริการ แกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงและเงื่อนไขนี้ไดทุกขณะตามแตบริษทัจัดการจะเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงการระงับการใหบริการและ/หรือ
การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทําการและในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

16. ในกรณีที่ผูขอใชบริการยกเลิกหนังสือมอบอํานาจที่ใหไวกับบริษัทจัดการไมวาในกรณีใดหรือบริษัทจัดการเปนฝายยกเลิกหนังสือมอบอํานาจ ใหถือวาการใชบริการนี้สิ้นสุดลง โดยหากประสงคจะ
ใชบริการใหม ผูขอใชบริการจะตองยื่นหนังสือมอบอํานาจเพื่อใหบริษัทจัดการแจงตอบรับการใชบริการอีกครั้ง

17. ผูขอใชบรกิารและบรษิทัจดัการตกลงใหกฏหมายของประเทศไทยเปนกฏหมายทีใ่ชบงัคบักบัขอตกลงและเงือ่นไขน้ีและหากมขีอพพิาทใดๆเกดิขึน้ใหศาลไทยเปนศาลท่ีมเีขตอาํนาจในการพจิารณา



ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ B-Pay และ FastTrack

ระบบ B-Pay เปนระบบที่ใชในการรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนผานระบบ Bill Payment (บริการรับชําระเงิน) ของธนาคาร โดยมีชองทางการชําระเงิน ดังนี้ เคานเตอร

ธนาคาร เครื่อง ATM ระบบโทรศัพทของธนาคาร และระบบอินเตอรเน็ตของธนาคาร ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนชําระเงินผานเคาเตอรของธนาคาร (ดวยเงินสด โอน

เงินโดยใชสมุดบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารที่เปดบัญชีฝากไว หรือ เช็ค) ทานสามารถชําระผาน 4 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย

พาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สําหรับการชําระเงินผานเครื่อง ATM ระบบโทรศัพทธของธนาคาร และระบบอินเตอรเน็ตของธนาคารนั้น ทานผูถือหนวยลงทุน

ตองมีบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารนั้นๆ และสมัครเพื่อขอใชชองทางเหลานี้กับทางธนาคารโดยตรง

ในการชาํระเงนิ ทานจะตองชาํระเงนิโดยใชแบบฟอรม B-Pay ของอเบอรดนีเทานัน้ ซึง่เปนการใชแทนใบนาํฝากของธนาคาร ทานสามารถดาวโหลดแบบฟอรม B-Pay 

จากเวปไซตของอเบอรดีน หรือติดตอฝายลูกคาสัมพันธที่เบอร 02-352-3333 เพื่อใหเจาหนาที่สงแบบฟอรม B-Pay ทางแฟกซหรืออีเมลล

สําหรับบริการ FastTrack เปนบรกิารจัดทําคําสั่งซื้อแทนผูถือหนวยลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ชําระเงินผานระบบ B-Pay ทาน

สามารถมอบอํานาจใหอเบอรดีนจัดทําคําสั่งซื้อแทน (FastTrack) เพื่อเปนการลดขั้นตอนโดยที่ทานไมตองกรอกและสงใบคําสั่งซื้อทางแฟกซมาที่อเบอรดีนอีกตอไป

หลังจากที่ทําการชําระเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนผานระบ B-Pay ภายใน 15.30 น.

ขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการ e-avenue

1. ผูขอใชบรกิารจะใชบรกิารธรุกรรมทางอนิเตอรเนต็ไดกต็อเมือ่ผูขอใชบรกิารไดรบัอนมุตัใิหเปดบญัชกีองทนุไวกบับรษิทัจดัการแลว  โดยผูขอใชบรกิารรบัทราบและ

ยอมรับวาบริษัทจัดการมีสิทธิพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติคําขอไดโดยไมจาํเปนตองชี้แจงเหตุผลใดๆ แกผูขอใชบริการ ทั้งนี้ผูขอใชบริการจะตองมีบัญชีเงินฝาก

กับธนาคารตามที่ระบุไวในแบบฟอรม และตองดําเนินการใหธนาคารสามารถหักโอนเงินเพื่อการชําระคาซื้อหนวยลงทุนกอนจึงจะสามารถทํารายการซื้อได

2. ในกรณีที่มีผูถือหนวยมากกวา 1 ราย ในบัญชีเดียวกัน และมีความประสงคใชบริการทางอินเตอรเน็ต บริษัทจัดการจะออกรหัสผานใหเพียงชุดเดียว โดยถือวา

รายการที่เกิดขึ้นจากการใชรหัสผานมีผลผูกพันผูถอืหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนดังกลาวทุกราย

3. บรษิทัจดัการจะจดัสงรหสัผานใหผูขอใชบรกิารทางไปรษณยีตามทีอ่ยูทีใ่หไว หรอืจดัสงใหทางจดหมายอเิลค็ทรอนกิส (Email) ไปยังทีอ่ยูทางอเิลค็ทรอนกิส (Email 

Address) ตามที่ผูขอใชบริการระบุไวในคําขอใชบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (e-avenue) เทานั้น ซึ่งผูขอใชบริการตกลงวาจะเก็บรักษารหัสผานที่ไดรับจาก

บรษิทัจดัการ หรอืรหสัผานทีผู่ขอใชบรกิารไดดาํเนนิการแกไขเปลีย่นแปลงทางระบบอนิเตอรเนต็เปนความลบั และตกลงวาบรษิทัจดัการไมตองรบัผดิชอบสาํหรบั

ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลอื่นนํารหัสผานมาทํารายการผานทางระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ผูขอใชบริการจะเปนผูรับภาระคาใชจายในคา

ธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดคาธรรมเนียมดังกลาวไดที่ธนาคารที่เกี่ยวของหรือที่ www.aberdeen-asset.co.th

4. ในกรณีที่ผูใชบริการไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือจดจํารหัสผานของตนไดและประสงคจะใหบริษัทจัดการออกรหัสผานใหใหม ผูใชบริการตองยื่นคําขอตอบริษัท

จัดการโดยเมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหนําความในขอ 3 มาใชบังคับโดยอนุโลม

5. เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการ บริษัทจัดการมีสิทธิระงับการใชรหัสผานของผูใชบริการเปนการชั่วคราวได หากการใสขอมูลรหัสผานดังกลาวมีความผิดพลาด

เกินจํานวนครั้งที่บริษัทจัดการกําหนด

6. ผูใชบริการตกลงวาจะไมเพิกถอนรายการซื้อหนวยลงทุนทางระบบอินเตอรเน็ตที่เกิดขึ้นจากการใชรหัสผานของผูใชบริการ

7. ผูใชบรกิารตกลงวาจะไมเพกิถอนรายการขายและสบัเปลีย่นหนวยลงทนุทางระบบอนิเตอรเนต็ทีเ่กดิขึน้จากการใชรหสัผานของผูใชบรกิาร ภายหลงัเวลา 13.00 น. 

ของวันที่จะมีผลเปนการทํารายการ เวนแตเปนกรณีที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไวในแบบ

คําขอเปดบัญชีกองทุน

8. ผูใชบรกิารตกลงและยอมรบัวาการทาํรายการผานระบบอนิเตอรเนต็โดยใชรหสัผานทีไ่ดรบัจากบรษิทัจดัการ หรอืรหสัผานทีผู่ใชบรกิารไดดาํเนนิการแกไขเปลี่ยีน

แปลงทางระบบอนิเตอรเนต็ ถอืวาเปนการขอใชบรกิารอยางถกูตองสมบรูณ และผกูพนัผูใชบรกิารเสมอืนวาผูใชบรกิารไดตดิตอขอรบับรกิารจากบรษิทัจดัการ หรอื

ตัวแทนโดยตรงตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน และเงื่อนไขการเปดบัญชีกองทุน

9. ผูใชบริการตกลงใหถือเอาหลักฐานที่ปรากฏอยูที่บริษัทจัดการเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณถูกตองและใชอางอิงได

10. ผูใชบรกิารเขาใจและรบัทราบถงึความเสีย่งของการใชบรกิารทางระบบอนิเตอรเนต็ ซึง่อาจมคีวามเสยีหายเกดิขึน้ไดโดยตรงหรอืโดยออมจากความชาํรดุบกพรอง

หรือการขัดของของอุปกรณใดๆ ระบบขอมูลหรือการเชื่อมโยงเครือขาย การสูญหายของขอมูลระหวางการรับสง หรือขอพิพาทในเชิงธุรกิจ หรือสิ่งอื่นใดที่อยูนอก

เหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของคูสัญญาตางๆ ที่มีกับบริษัทจัดการและผูใชบริการตกลง

วาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการ

11. นอกจากขอกําหนดที่กลาวไวในขอตกลงและเงื่อนไขนี้ ผูใชบรกิารตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไวในโครงการและ

หนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวของกับการทํารายการตลอดจนคูมือการใชงานบริการธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตที่บริษัทจัดการกําหนด

12. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะแกไขเปลีย่นแปลงขอตกลงและเงือ่นไขนีไ้ดทกุขณะตามแตบรษิทัจดัการจะเหน็สมควร ทัง้นีบ้รษิทัจดัการจะแจงแกไขเปลีย่นแปลง

ดังกลาวใหผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทําการและในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

13. ผูใชบริการและบริษัทจัดการตกลงใหกฎหมายของประเทศไทยเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับขอตกลงและเงื่อนไขนี้ และหากมีขอพิพาทใดๆ เกิดขึ้นใหศาลไทยเปน

ศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณา



1.	 ข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วันที่.....................................................................

ชื่อกองทุน	

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	 	เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	  
ประสงค์จะสั่งซื้อกองทุนดังกล่าวเป็นจ�านวน

		บาท					จ�านวนเงินเป็นตัวหนังสือ		

2.	 วิธีการช�าระเงิน	 	 £	Bill-payment	ธนาคาร................................................................
 	 	 	 £	เช็ค,	ดร๊าฟ,	ตั๋วแลกเงิน	ธนาคาร..............................................สาขา........................................เช็คเลขที่..............................................
    £	ผ่านบัตรเครดิตตามที่บริษัทจัดการก�าหนด	(โดยชื่อเจ้าของบัตรต้องตรงกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น)
(สามารถช�าระได้เฉพาะกองทุน	LTF และ RMF	เท่านั้น	ยกเว้นกองทุน	ABSI-RMF	ช�าระขั้นต�่า	20,000	บาท	ต่อครั้ง	ต่อกองทุน)

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน				  ประเภทของบัตร		
ชื่อเจ้าของบัตร	 	

หมายเลขบัตรเครดิต													   วันหมดอายุ		

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบส�าเนาบัตรเครดิตด้านหน้าพร้อมลงนามอย่างสมบูรณ	์โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการปฏิเสธการท�ารายการหากข้าพเจ้าส่งเอกสารไม่ถูกต้อง	หรือไม่ครบถ้วน
ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมหรือของก�านัลในรูปแบบต่างๆ	เช่น	ไมล์สะสม	หรือเครดิตเงินคืนจากบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต	และข้าพเจ้าจะต้องช�าระยอดเงินจาการซื้อกองทุนเต็มจ�านวนตามที่เรียกเก็บในรอบใบแจ้ง
ยอดช�าระบัตรเครดิต	โดยหากข้าพเจ้าไม่ช�าระยอดดังกล่าวเต็มจ�านวนจะมีผลท�าให้บัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าผิดนัดช�าระ
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่กรอกข้างต้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและปัจจุบัน	 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว	ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที	ข้าพเจ้าตกลงยินยอมและผูกพันปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข
ใดๆ	 เพิ่มเติมที่บริษัทผู้ออกบัตรแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวอีกด้วย	 ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้	 ในกรณีที่การช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตเสร็จสิ้นสมบูรณ์	
ข้าพเจ้าตกลงจะไม่โต้แย้งหรือยกเลิกรายการช�าระเงินดังกล่าวกับบริษัทผู้ออกบัตรหรือบริษัทจัดการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่บริษัทผู้ออกบัตรไม่ว่ากรณีใด	 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทจัดการ	 และขอมอบอ�านาจโดยไม่อาจเพิกถอนได้ไว้ให้บริษัทจัดการท�าการขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว	เพื่อน�าเงินมาช�าระคืนให้บริษัทจัดการโดยถือเสมือนเป็นการด�าเนินการของข้าพเจ้าเอง	โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการด�าเนินการดังกล่าว

3.	 รายละเอียดส�าคัญส�าหรับการลงทุนของผู้ถือหน่วย	(กรุณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่าง)

4.	 ส�าหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนรวม	 ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการด�าเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น	
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการ

ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน	 ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
ส�านกังานและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผกูพันระหว่างบริษทัจดัการกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุทีจ่ดั
ท�าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวม

ข้าพเจ้า	ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ	รบัทราบว่าการลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในต่างประเทศ	มคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น	ซึง่อาจ
ท�าให้ได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้าตกลงจะซ้ือหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ในใบค�าส่ังนี	้โดยจะไม่เพกิถอนค�าส่ังซือ้ไม่ว่ากรณใีดๆ	ทัง้ส้ิน	ในกรณทีีค่�าสัง่ซือ้นีถ้กู
ปฏิเสธ	ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้ช�าระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้และ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและโครงการของกองทุนดัง
กล่าวทกุประการ	โดยข้าพเจ้าได้รบัคูมื่อภาษ	ี(กรณีซือ้กองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชพีหรือกองทนุรวมหุน้ระยะยาว)และหนงัสอืชีช้วน
ของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าซื้อและได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของค�าส่ังน้ีพร้อมทั้งได้อ่านและเข้าใจในเอกสารดังกล่าว
แล้ว

ข้าพเจ้าขอให้ความยนิยอมโดยไม่อาจเพกิถอนได้แก่บรษิทัจดัการในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ	ในบญัชกีองทนุทัง้หมดทีข้่าพเจ้ามกีบั
บรษิทัจดัการให้กบัหน่วยงานใดๆ	หรอืองค์กรของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ	เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ	หรอืปฏบิตัติามกฎหมาย	
หรือข้อผูกพันที่บริษัทจัดการ	 หรือกองทุน	 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร	 และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่
สามารถปฏิบัติตามค�าขอของบริษัทจัดการในการน�าส่งข้อมูล	 เอกสาร	 และ	 หรือค�ายินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการมีหน้าที่
ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย	 หรือข้อผูกพันข้างต้น	 	 ข้าพเจ้าขอมอบอ�านาจและให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัท
จดัการในการปิดบญัชทีัง้หมดของข้าพเจ้า	และหรอืด�าเนนิการขายหน่วยลงทนุเพือ่ปิดบญัชขีองข้าพเจ้าได้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็

สมควร		โดยถือเสมือนว่าเป็นการด�าเนินการของข้าพเจ้าเอง		โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ	จากบริษัทจัดการ
ในการด�าเนินการดังกล่าว

ค�าเตอืน :	การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่การฝากเงนิและมคีวามเสีย่งของการลงทนุ	ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัเงนิลงทนุคนืมากกว่า
หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก	 และอาจไม่ได้รับช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 หรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค�าสั่งไว้	และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.

บรษิทัจดัการอาจคดิค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุส�าหรบับางกองทนุ	โดยเรยีกเกบ็จากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่เท่า
กัน	ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าส�านักงานของบริษัทจัดการ	หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน	หรือที่	www.aberdeen-asset.co.th	หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าส่งค�าสั่งให้บริษัทจัดการ	ทางโทรสาร		รายการของข้าพเจ้ายังไม่ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์	จนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้ติดต่อบริษัทจัดการ	และได้รับการยืนยันการรับค�าสั่งดังกล่าวแล้ว		ทั้งนี้	ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับค�าสั่งให้แก่บริษัท
จัดการ	ภายใน	7	วัน	นับจากวันที่มีการส่งค�าสั่งทางโทรสาร	และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับค�าสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน	
หรือบริษัทจัดการ	ไม่ได้รับต้นฉบับค�าสั่ง		หากบริษัทจัดการได้ด�าเนินการตามค�าสั่งทางโทรสารแล้ว		ข้าพเจ้ายินยอมและตกลง
ยอมรับการด�าเนินการตามค�าสั่งทางโทรสารดังกล่าวทุกประการ	ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใด	ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการถือเอาค�าสั่ง
ทางโทรสาร	หรือ	จดหมายอิเลคโทรนิคส์มีผลบังคับทางกฎหมายเสมือนกับต้นฉบับของค�าสั่ง

ข้าพเจ้าได้รบัและทราบข้อมลูผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมทีข้่าพเจ้าประสงค์จะลงทนุเทยีบกบัผลการด�าเนนิงานของกองทนุ
รวมกลุ่มเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน	.........................................................................................

กรุณาส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข	0-2352-3389	ภายในเวลา	15.30	น.	ของวันที่ท�ารายการ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน	จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ�าน�าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ส�าหรับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
Marketing Registrar

Note.................................................................................... Reference No. ..............................................................

Received............................................................................ Input.......................................................................................

Authorised Signature............................................ Checked..............................................................................

IC No. ................................................................................ Signature verified.........................................................

ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน..........................................................................................

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

ส�าหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

Transaction Code.............................Agent/Branch Code...............................Staff Code..........................

x

x

ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

£		ข้าพเจ้ารับทราบ	 เข้าใจ	 และยอมรับว่าการลงทุนในกองทุนท่ีระบุข้างต้น	 ซึ่งเป็น	
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ	 มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจท�าให้
เงินลงทุนของข้าพเจ้าลดลงได้

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือม่ีความซับซ้อน

£		ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับเอกสาร	ค�าอธิบาย	ค�าเตือน	และค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ
ลงทุนดังกล่าวจากผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทจัดการแล้ว	 โดยข้าพเจ้ารับทราบ
และเข้าใจว่าการลงทุนในกองทุนข้างต้นมคีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซ้อนแตกต่าง
จากการลงทุนหรือท�าธุรกรรมที่ เกี่ยวข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ัวไป		
แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมปีระสบการณ์ในการลงทุนหรอืท�าธุรกรรมในตลาดทนุมาก่อน	
ทั้งนี้	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัว	
ของกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน	

£		ข้าพเจ้าได้รับค�าแนะน�าการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย	
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ	และเข้าใจในค�าแนะน�าดังกล่าว

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน

£		กองทนุรวมทีร่ะบขุ้างต้นเป็นกองทนุรวมทีมี่ระดบัความเส่ียงสูงกว่าระดบัความเสีย่ง
ทีข้่าพเจ้ารบัได้ตามข้อมูลในแบบสอบถามความเสีย่งของข้าพเจ้า	ทัง้นี	้บรษิทัจดัการ
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษิทัจดัการได้ชีแ้จงเพิม่
เตมิให้ข้าพเจ้าทราบถงึระดบัความเสีย่งของกองทนุทีข้่าพเจ้าประสงค์จะลงทนุแล้ว
และข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

3.	รายละเอียดส�าคัญส�าหรับการลงทุนของผู้ถือหน่วย	(กรุณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่าง)	



สิทธิของผู้ลงทุน
1.	 ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมาย

ให้บุคคลธรรมดา	หรือนิติบุคคลเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน

2.	 ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ	 ที่อยู่ของบริษัทจัดการ	 ผู้จัด
จ�าหน่าย	ผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	รวมทั้งชื่อ	
ที่อยู่	 และเลขประจ�าตัวพนักงาน	 ผู้ท�าหน้าที่ชักชวนลูกค้าของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3.	 ท่านมสีทิธทิีจ่ะได้รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยลงทนุ
ทีไ่ด้รบัค�าแนะน�าเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนน้ัน	รวมท้ังค�าเตอืนและค�าอธบิาย	เก่ียว
กับความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค�าเตือนในกรณีที่มีการ
ปฏิเสธการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

4.	 ท่านมสีทิธใินการได้รบัทราบข้อเทจ็จรงิทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน	 หรือการตัดสินใจลงทุน	 เช่น	 การขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการด�าเนินการเพือ่การรวมกองทนุ
รวม	เป็นต้น

5.	 ท่านมสีทิธใินการรบัทราบข้อมูลเกีย่วกบัความขดัแแย้งทางผลประโยชน์	เช่น																	
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน	เป็นต้น

6.	 ท่านมสีทิธใินการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรบัการตดิต่อในลกัษณะทีเ่ป็นการ
ขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ	(Cold calling)

7.	 หากท่านมใิช่ผูล้งทนุสถาบนั	ท่านมสีทิธทิีจ่ะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน	 ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ	 (Cold 

calling)

8.	 ท่านมสีทิธใินการขอรบัหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ
หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม	การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานของบริษัทจัดการ	 หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน	 หรือกรณีอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร	หรือโดยวาจาได้	โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

1.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน	สแตนดาร์ด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	28	เลขที่	179	ถนนสาทรใต้	
	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
	 โทรศัพท์	0-2352-3333	โทรสาร	0-2352-3389
	 aberdeen-asset.co.th
	 ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	:	
	 โทรศัพท์	0-2352-3388
	 Email. client.services.th@aberdeenstandard.com
	 ท่านสามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือย่ืนเร่ืองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท

จดัการ	ทัง้น้ีหากท่านร้องเรียนด้วยวาจา	ท่านสามารถให้บริษัทจดัการบนัทึก
ข้อร้องเรียนของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยท่านต้องตรวจสอบความถูก
ต้องและลงนามก�ากับทุกครั้ง	เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง	บริษัทจัดการ
จะด�าเนินการแก้ไขปัญหาของท่านโดยเร็ว	และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน	
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	เป็นรายไตรมาส	ภายใน	15	วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

2.	 บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ที่บริษัท
จัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

	 ท่านสามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือยืน่เร่ืองเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อบคุคลที่
เป็นผู้ให้บริการ	 สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน	 ท้ังนี้หากท่าน
ร้องเรียนด้วยวาจา	ท่านสามารถให้บุคคลทีเ่ป็นผูใ้ห้บริการสนบัสนนุการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบันทึกข้อร้องเรียนของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร	
โดยท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องและลงนามก�ากับทุกครั้ง	 เพื่อเป็นการ
ยืนยันความถูกต้อง	 บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว	สามารถแก้ปัญหา	ที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น	และ
มีหน้าทีร่วบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาน�าส่งต่อบริษทัจดัการให้รบั
ทราบภายใน	7	วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ

3.	 ฝ่ายก�ากับธุรกิจจัดการกองทุน
	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	
	 (Help Center)

	 333/3	ถนนวิภาวดีรังสิต	
	 แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
	 โทรศัพท์	0-2695-9999
	 ท่านสามารถยื่นค�าร้องเรียนต่อส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 เพื่อให้

ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 จัดส่งข้อร้องเรียนไปยังบริษัทจัดการให้
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว	 และรายงานผลการด�าเนินการให้ส�านักงาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ทราบภายใน	30	วัน	นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อ
ร้องเรยีนนัน้	หากบรษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขให้เสรจ็ภายใน	30	วนั	บรษิทั
จัดการจะรายงานการด�าเนินการต่อส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ทกุ	30	
วนั	จนกว่าจะแล้วเสรจ็	หลงัจากด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเสรจ็แล้ว	บรษิทัจดัการ
หรอืบคุคลทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารสนบัสนนุการขาย	หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ	แล้ว
แต่กรณีจะแจ้งผลให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



กองทนุ รหสักองทนุ ช่ือย่อ
  กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดโกรท 11 ABG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสยามลีดเดอร์ส 12 ABSL

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมอลแคพ็ 13 ABSM

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดไทยเอคควิตี้ดีวิเดน็ 14 ABTED

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแคชครีเอชัน่ 21 ABCC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอินคมัครีเอชัน่ 22 ABINC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแวลู 31 ABV

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเฟลก็ซเิบิล้แคปปิตอล 32 ABFC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมาร์ทแคปปิตอล

เพ่ือการเลีย้งชีพ

41 ABSC-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมาร์ทอินคมั

เพ่ือการเลีย้งชีพ

42 ABSI-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเอเชียแปซฟิิคเอคควิตี้

เพ่ือการเลีย้งชีพ

43 ABAPAC-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาว 51 ABLTF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาว70/30 52 ABLTF70/30

กองทนุ รหสักองทนุ ช่ือย่อ
กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเอเชียแปซฟิิคเอคควิตี้ฟันด์ 61 ABAPAC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเวิลด์ออพพอร์ทนิูตีส์้ฟันด์ 62 ABWOOF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดยโูรเปีย้นโกรทฟันด์ 63 ABEG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดโกลบอลอีเมอร์จิง้โกรทฟันด์ 64 ABGEM

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดไชนา่เกทเวย์ฟันด์ 65 ABCG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอเมริกนัโกรทฟันด์ 66 ABAG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอินเดียโกรทฟันด์ 67 ABIG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเจแปนออพพอร์ทนิูตีส์้ฟันด์ 68 ABJO

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอเมริกนัโกรท

สมอลเลอร์คอมพานีฟันด์

69 ABAGS

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอีเมอร์จิง้ออพพอร์ทนิูตีส์้
บอนด์ฟันด์

71 AEOB

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดยโูรไฮยิลด์บอนด์ฟันด์ 72 ABEHB

ส่วนที่1 ส�ำหรับผู้ช�ำระเงนิ

B-PAY FORM

รหสักองทนุ(REF2)

*กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมก่รุณาตดิตอ่บริษัทจดัการเพ่ือขอรหสัเลขรหสักองทนุ

การลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนซึง่อาจท�าให้ได้รับเงินต�่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรก

โปรดตรวจสอบข้อมลูผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมท่ีทา่นประสงค์จะลงทนุเทียบกบัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวม

กลุม่เดียวกนัก่อนการลงทนุได้ท่ีwww.aberdeen-asset.co.th

แบบฟอร์มช�ำระเงนินี้ไม่ใช่
ค�ำส่ังซือ้หน่วยลงทนุ

กรุณากรอกข้อมลูของทา่นให้ครบถ้วนและแจ้งหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถติดตอ่ได้

หากข้อมลูดงักลา่วไมค่รบถ้วนบริษัทขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการท�ารายการตามค�าสัง่ซือ้ของทา่น

เช็คธนำคำร/สำขำ เลขที่เชค็ เช็คลงวันที่ จ�ำนวนเงนิ*

บำท*
จ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนังสือ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงนิ

*หมายเหตุโปรดศกึษามลูคา่ขัน้ต�่าของการซือ้กองทนุได้จากหนงัสือชีช้วน**โปรดระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือเพ่ือทางบริษัทจะแจ้งผลการรับช�าระผา่นระบบSMS

ช�าระโดยเงินสดเช็ค“บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั”(รับเฉพาะเช็คท่ีอยู่ในเขตส�านกัหกับญัชีเดียวกนั)

วนัท่ีสาขาผู้ รับฝาก

ช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

อ้างอิง1

อ้างอิง2-


0

เลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

(รหสักองทนุ2หลัก)-(หมำยเลขโทรศัพท์มือถอื**)กรุณากรอกข้อมลูให้ครบทกุชอ่ง

ส่วนที่2 ส�ำหรับธนำคำร

เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรโปรดท�ำรำยกำรทนัที

แบบฟอร์มช�ำระเงนิผ่ำนธนำคำร/PaymentSlip(ไม่ใช่ค�ำส่ังซือ้หน่วยลงทนุ)
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั

179อาคารบางกอกซตีิท้าวเวอร์ชัน้28ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพฯ10120

โทร0-2352-3333เลขประจ�าตวัผู้ เสียภาษีอากร3011781531

เพ่ือเข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนจ�ากดักรุณากรอกข้อมลูของทา่นให้ครบถ้วนและแจ้งหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถติดตอ่ได้

หากข้อมลูดงักลา่วไมค่รบถ้วนบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธการท�ารายการตามค�าสัง่ซือ้ของทา่น

เช็คธนำคำร/สำขำ เลขที่เชค็ เช็คลงวันที่ จ�ำนวนเงนิ*

บำท*
จ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนังสือ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงนิ

*หมายเหตุโปรดศกึษามลูคา่ขัน้ต�่าของการซือ้กองทนุได้จากหนงัสือชีช้วน**โปรดระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือเพ่ือทางบริษัทจะแจ้งผลการรับช�าระผา่นระบบSMS

ช�าระโดยเงินสดเช็ค“บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั”(รับเฉพาะเช็คท่ีอยู่ในเขตส�านกัหกับญัชีเดียวกนั)

บมจ.ธนาคารกรุงเทพBRNo.101ต่ำงจงัหวัดรับช�ำระไม่เกนิ100,000บำทต่อครัง้

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาหมายเลขบญัชี397-0-01178-4

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์Comp.Code0188(ถนนสาทร)

บมจ.ธนาคารกสกิรไทยหมายเลขบญัชี001-1-31123-7

ServiceCodeABERDEEN

ช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

อ้างอิง1

อ้างอิง2-



0

เลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

(รหสักองทนุ2หลัก)-(หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ**)กรุณากรอกข้อมลูให้ครบทกุชอ่ง

วนัท่ีสาขาผู้ รับฝาก



เรียนทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั(“บริษัทจดัการ”)ขอแจ้งให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ(“ผู้ท�ารายการ”)

ทราบวา่การช�าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยใช้แบบฟอร์มการช�าระเงินผา่นธนาคารนีเ้ป็นเพียงการใช้ชอ่งทางการช�าระเงินของธนาคารท่ีผู้ท�ารายการเลือก

ใช้บริการเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการดงักลา่วเทา่นัน้ธนาคารท่ีทา่นใช้บริการอาจเป็นหรือมิได้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุของบริษัทจดัการนอกจากนีก้ารใช้แบบฟอร์มนีโ้ดยผู้ท�ารายการถือเป็นการแสดงเจตนายอมรับและตกลงตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี้

 1.แบบฟอร์มนีใ้ช้ส�าหรับการช�าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารเทา่นัน้ไมใ่ชแ่บบฟอร์มค�าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้นีผู้้ท�ำ

รำยกำรจะต้องส่งใบค�ำส่ังซือ้หน่วยลงทนุมำยังบริษัทจดักำรโดยทำงโทรสำรหมำยเลข0-2352-3389หรือทางอ่ืนใดภายในเวลาท�าการซือ้

หนว่ยลงทนุตามท่ีก�าหนดไว้ในโครงการและหนงัสือชีช้วนของกองทนุท่ีเก่ียวข้องจงึจะถือวา่เป็นการท�ารายการท่ีสมบรูณ์และในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

ไมไ่ด้รับใบค�าสัง่ซือ้จากผู้ท�ารายการบริษัทจดัการสงวนสทิธิในการคืนเงินดงักลา่วให้กบัผู้ท�ารายการโดยไมมี่ดอกเบีย้โดยผู้ท�ารายการจะต้องเป็น

ผู้ช�าระคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการคืนเงินดงักลา่ว(ถ้ามี)

 2.ผู้ท�ารายการเป็นผู้ รับผิดชอบในความถกูต้องครบถ้วนในการกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มทัง้ในสว่นท่ีผู้ท�ารายการเป็นผู้กรอกเองและในสว่นท่ี

ธนาคารเป็นผู้ปอ้นข้อมลูโดยผู้ท�ารายการต้องตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของรายการและหากมีข้อผิดพลาดจะต้องแจ้งให้ธนาคารแก้ไขในทนัที

วธีิกำรช�ำระเงนิผ่ำนธนำคำร

 เพ่ือความสะดวกในการช�าระเงินผา่นระบบธนาคารเพ่ือเข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนจ�ากดัขอให้ทา่นน�าแบบฟอร์มนีไ้ปช�าระ

ท่ีธนาคารท่ีระบไุว้ด้านบนทกุสาขาทัว่ประเทศภายในเวลาท่ีก�าหนดโดยปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 1.กรอกวนัท่ีช�าระเงินและรายละเอียดการช�าระเงินในสว่นของธนาคารให้ครบถ้วน

 2.ระบช่ืุอผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมหมายเลขอ้างอิงทัง้สองชดุให้ถกูต้องครบถ้วน

  2.1หมายเลขอ้างอิง1ระบเุลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ10หลกั

  2.2หมายเลขอ้างอิง2ระบรุหสักองทนุเป็นตวัเลข2หลกั(ดไูด้จากตารางหมายเลขอ้างอิง2)

 และเบอร์โทรศพัท์มือถือเป็นตวัเลข10หลกั

 3.ย่ืนแบบฟอร์มนีพ้ร้อมทัง้เงินสดหรือเช็คอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่หนึง่แบบฟอร์มท่ีเคาน์เตอร์รับฝากเงินของธนาคาร

 โดยเงินสดภายใน15.30น.เช็คภายใน12.00น.หรือตามข้อก�าหนดการปิดรับเช็คของแตล่ะสาขาของแตล่ะธนาคาร

 4.รับสว่นของผู้ช�าระเงินท่ีธนาคารประทบัตราและลงนามเก็บไว้เป็นหลกัฐาน
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แบบคําขอเปิดบัญชีเพิ�มเติม – สําหรับลูกค้าปัจจุบัน (บุคคลธรรมดา) 

 
 วนัที�ลกูค้าลงนามในคําขอ ____________________________  
                                      
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว _________________________________________  ลกูค้าปัจจุบนัของบริษัท  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที�
บญัชี ________________________________ ประเภทบญัชี _________________________________________  ขอแจ้งความประสงค์ในการเปิดบญัชีประเภทอื�นเพิ�มเติมตามที�ระบุในคําขอนี 2  
ภายใต้เงื�อนไขการให้บริการแต่ละประเภทบญัชีที�บริษัทกําหนดไว้ตามแบบคาํขอเปิดบัญชีและเงื�อนไขการให้บริการของบริษัท และคาํรับรองข้อมูลและเอกสารเปิดบัญชี ซึ�งข้าพเจ้าได้
ลงนามไว้กบับริษัทก่อนหน้านี 2 (“แบบคาํขอเปิดบัญชีและเงื�อนไขการให้บริการฉบับหลัก”) โดยให้ถือวา่แบบคําขอเปิดบญัขีเพิ�มเติมฉบบันี 2เป็นส่วนหนึ�งแบบคําขอเปิดบญัชีและเงื�อนไขการ
ให้บริการฉบบัหลกัที�ข้าพเจ้าตกลงทําไว้กบับริษัท 
 
1.ประเภทผลิตภัณฑ์ 

� บญัชีหลกัทรัพย์ (Equity) (โปรดระบปุระเภทบญัชีที�ต้องการเปิดเพิ�มเติม) 

 Cash (1)  Cash Balance (6)  Internet (7)  บญัชียืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  Offshore (2) 
 

� บญัชีซื 2อขายหน่วยลงทนุ                                                               � อื�นๆ (ระบ)ุ 
2. ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า (กรุณาระบุให้ครบถ้วน) 

2.1 ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย): 

2.2 ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ): 

2.3 วนั/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.):          /          /          อาย:ุ          ปี          เพศ:                   เชื 2อชาติ:                 สญัชาติ: 

2.4 � บตัรประชาชน    � ข้าราชการ    � รัฐวิสาหกิจ    � หนงัสือเดินทาง � อื�นๆ (ระบ)ุ 
เลขที�:  

สถานที�ออกบตัร:                                       วนัที�ออกบตัร:                                        วนัที�หมดอาย:ุ 

2.5 ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน:                                                                       ���� ใช้ข้อมูลเดิมของข้าพเจ้า     
เลขที�: หมูที่�:               อาคาร/หมูบ้่าน:                          ซอย:                                          ถนน:  

แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:                                    จงัหวดั:                                          รหสัไปรษณีย์: 

2.6 ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงกับที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน):                            ���� ใช้ข้อมูลเดิมของข้าพเจ้า     

เลขที�: หมูที่�:               อาคาร/หมูบ้่าน:                          ซอย:                                          ถนน:  

แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:                                    จงัหวดั:                                          รหสัไปรษณีย์: 

2.7 กรณีบคุคลคนต่างด้าว โปรดระบทีุ�อยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติ:   ���� ใช้ข้อมูลเดิมของข้าพเจ้า     
[.\ โทรศัพท์:                                              โทรศพัท์มือถือ:                                               

[.] E-mail address: 

**กรณีที�ท่านมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดาํเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านในทุกประเภทบัญชีที�ท่านเปิดไว้กับบริษัทฯ ให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที�
ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น  

2.10 อาชีพ/ลกัษณะงานที�ทํา:                                             ตําแหน่ง:                                    ฝ่าย:                

อายกุารทํางาน:        ปี      รายได้ต่อเดือน:                        บาท 

2.11 ประเภทธุรกิจ:     

� ค้าอญัมณี, ทองคํา, เพชรพลอย � ค้าของเก่า/ขายทอดตลาด   

� ค้าอาวธุยทุธภณัฑ์ � คาสิโน, การพนนั 

� นําเที�ยว/บริษัททวัร์ � ให้บริการรับโอนเงินทั 2งใน/ข้ามประเทศ (ที�ไมใ่ช่สถาบนัการเงิน) 
� สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ � รับแลกเปลี�ยนเงินตรา 

� นายหน้าจดัหางานเกี�ยวกบัรับ/สง่คนทํางานใน/นอกประเทศ � อื�นๆ โปรดระบุ 

ชื�อสถานที�ทํางาน:            อาคาร:                          ชั 2น: 

เลขที�: หมูที่�:               อาคาร/หมูบ้่าน:                          ซอย:                                          ถนน:  

แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:                                    จงัหวดั:                                          รหสัไปรษณีย์: 

2.12 แหลง่รายได้ที�เกิดขึ 2นเป็นแหลง่รายได้ที�มาจาก:  � ในประเทศไทย � ต่างประเทศ (โปรดระบ)ุ: 
2.13 สถานภาพ:       � โสด                � สมรส              � หยา่                  � หม้าย 

2.14 ชื�อคู่สมรส:             สถานที�ทํางาน:                                        

อาชีพ/ตําแหน่งงาน:  รายได้ต่อเดือน: 
โทรศพัท์/โทรศพัท์มือถือ:  E-mail Address:         

ที�อยูเ่ลขที�:               หมูที่�:          อาคาร/หมูบ้่าน:           ซอย:        ถนน:  

แขวง/ตําบล:  เขต/อําเภอ: จงัหวดั:        รหสัไปรษณีย์: 
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2.15 ชื�อบคุคลที�ติดต่อกรณีฉกุเฉิน  

ความเกี�ยวข้องกบัลกูค้า: 

เลขที�: หมูที่�:               อาคาร/หมูบ้่าน:                          ซอย:                                          ถนน:  
แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:                                    จงัหวดั:                                          รหสัไปรษณีย์: 

โทรศพัท์/โทรศพัท์มือถือ:  E-mail address:                 

2.16 ความเกี�ยวข้องกบัพนกังานบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน): 

� ไมมี่ความเกี�ยวข้องกบัพนกังานบริษัท     � มีความเกี�ยวข้องกับพนกังาน (โปรดระบขุ้อมลู) 

ชื�อ-นามสกลุพนกังานที�เกี�ยวข้อง:                                                  ตําแหน่ง/ฝ่าย:                                                                          ความสมัพนัธ์                                    
3. ข้อมูลการมอบอาํนาจ 
� ไมมี่     � มี (กรุณาจดัทําหนงัสือมอบอํานาจพร้อมระบขุ้อมลูการแสดงตนของผู้ รับมอบอํานาจตามแบบที�แนบท้ายคําขอนี 2) 
 
4. วัตถุประสงค์ในการขอเปิดบัญชี  
� เพื�อการออม � เพื�อลงทนุ � อื�นๆ โปรดระบุ: 

ผู้แนะนําให้เปิดบญัชีซื 2อขายหลกัทรัพย์กบับริษัท: 

� ติดต่อเองที�บริษัท � ผู้แนะนําการลงทนุติดต่อไป � ลกูค้าบริษัทเป็นผู้แนะนํา � ผ่านเว็บไซต์ � อื�นๆ โปรดระบุ: 
5. ผู้รับประโยชน์จากการซื ?อขายและธุรกรรมในบัญชี  

ข้าพเจ้าเปิดบญัชีเพื�อประโยชน์ของตวัข้าพเจ้าเอง: 
� ใช่     � ไมใ่ช่  ถ้าไมใ่ช่ โปรดระบขุ้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบับคุคลธรรมดาที�เป็นเจ้าของบญัชีที�แท้จริงและเป็นผู้ ที�ได้รับประโยชน์ที�แท้จริง จากการทําธุรกรรมในบญัชีนี 2 (“บุคคลที�ได้รับ

ประโยชน์ในทอดสุดท้าย”) เช่น ผู้ ที�ได้รับประโยชน์ในเงินปันผล สว่นต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ ในฐานะผู้ ถือหุ้น 
ชื�อ/นามสกลุของบคุคลที�ได้รับประโยชน์ในทอดสดุท้าย: 

ความสมัพนัธ์กบัผู้ เปิดบญัชี:  

วนั/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.):          /          /          อาย:ุ          ปี          เพศ:                   เชื 2อชาติ:                 สญัชาติ: 
ที�อยูเ่ลขที�: หมูที่�:        อาคาร/หมูบ้่าน:           ซอย: ถนน:  

แขวง/ตําบล:  เขต/อําเภอ: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 

อาชีพ:  รายได้ต่อเดือน:  ตําแหน่ง: 

ชื�อสถานที�ทํางาน: 

ที�อยูเ่ลขที�: หมูที่�:       อาคาร/หมูบ้่าน:            ซอย: ถนน:  

แขวง/ตําบล:  เขต/อําเภอ: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 

โทรศพัท์: 

กรณีคนต่างด้าว โปรดระบทีุ�อยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติ: 
6. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองของข้าพเจ้า 
� ไมมี่     � มี ถ้ามีโปรดระบขุ้อมลูตามตารางเพิ�มเติม 

ลําดับ ตาํแหน่งทางการเมือง ปี พ.ศ. ที�ดาํรงตาํแหน่ง 
6.1  

 
 

7. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองของคู่สมรส/ผู้รับมอบอํานาจ/บุคคลที�ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย 

� ไมมี่     � มี ถ้ามีโปรดระบขุ้อมลูตามตารางเพิ�มเติม 

ลําดับ ชื�อและนามสกุล ตาํแหน่งทางการเมือง ปี พ.ศ. ที�ดาํรงตาํแหน่ง 

7.1  
 

  

8. ข้าพเจ้าเคยมีการแสดงรายงานบัญชีทรัพย์สินและหนี ?สินต่อหน่วยงานของรัฐเนื�องจากมีความเกี�ยวข้องทางการเมือง 
� ไมมี่     � มี  โปรดระบขุ้อมลูด้านลา่ง 

ชื�อหน่วยงานของรัฐที�รายงานข้อมลู:  ปี พ.ศ. ที�รายงานข้อมลู: 
9. ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ข้าพเจ้าและคู่สมรสเคยกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายล้างสูง 
� ไมเ่คยกระทําความผิด     � เคยกระทําความผิด โปรดระบขุ้อมลูด้านลา่ง 

มลูฐานความผิด:  ปี พ.ศ. ที�กระทําความผิด: 
10. วิธีการชาํระราคา (กรณีไม่เหมือนกับบัญชีเดิม) 
การรับค่าขายหลกัทรัพย์หรือรับคืนหลกัประกัน และการชําระค่าซื 2อหลกัทรัพย์หรือวางหลกัประกนั 

� ใช้บริการ ATS ( Automatic Transfer System) 
 ธนาคาร:  � ธนาคารกรุงเทพ � ธนาคารกสกิรไทย � ธนาคารไทยพาณิชย์ � ธนาคารธนชาต  

 � ธนาคารทหารไทย � ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  � ธนาคารกรุงไทย � ธนาคารยโูอบี 
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 � ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย � ธนาคารทิสโก้ � ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์

 ประเภทบญัชี:  � ออมทรัพย์ � กระแสรายวนั 

 สาขา:  เลขที�บญัชี: 
� ใช้บริการช่องทางอื�น โปรดระบ:ุ � E-payment     � Bill payment     � Baht net 
11. การจัดส่งเอกสารในการซื ?อขาย (เฉพาะกรณีเปิดบัญชีซื ?อขายหลักทรัพย์เท่านั ?น)*** 

� สง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกไปยงั E-Mail Address ที�ให้ไว้  

� มารับที�ห้องค้าหลกัทรัพย์ของบริษัท  

� โดยพนกังานรับ-สง่เอกสาร กรุณาเลือกสถานที�รับเอกสาร 
� ทางไปรษณีย์ กรุณาเลือกสถานที�รับเอกสาร 

 � ที�อยูท่ะเบียนบ้าน � ที�อยูที่�ทํางาน � ที�อยูปั่จจบุนั � ที�อยูอื่�นๆ โปรดระบดุ้านลา่ง 

 เลขที�:              หมูที่�: อาคาร/หมูบ้่าน:                     ซอย:                         ถนน:  

 แขวง/ตําบล:         เขต/อําเภอ:           จงัหวดั:                     รหสัไปรษณีย์: 
**กรณีที�ท่านมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดาํเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านในทุกประเภทบัญชีที�ท่านเปิดไว้กับบริษัทฯ ให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที�ท่าน
ได้ระบุไว้ข้างต้น 
***สําหรับบัญชีซื ?อขายหน่วยลงทุน บริษัทฯ ไม่มีการจัดส่งเอกสารการซื ?อขายใด ๆ ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับเอกสารการซื ?อขายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตาม
เงื�อนไขที�แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกําหนด  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการจัดส่งเอกสารทบทวนข้อมุลของลูกค้า แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า 
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัท ต้องร้องขอ หรือต้องการทบทวนข้อมูลจากลูกค้าให้แก่ลูกค้าตามช่องทางที�ลูกค้าระบุข้างต้น 
12. ความประสงค์เกี�ยวกับเจ้าหน้าที�ดูแลบัญชี 
โปรดระบสุาขา/ทีมการตลาด ที�ท่านต้องการให้เป็นผู้ดแูลบญัชี: 

 � สาขา / ทีมการตลาดสํานกังานใหญ่ (โปรดระบ ุเขตท้องที�ที�ท่านสะดวก): 

 � อินเทอร์เน็ต ฝ่าย E-Commerce    
 � ให้บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม    
13. ความประสงค์เกี�ยวกับการส่งคาํสั� งซื ?อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (โปรดระบุ) 
� ประสงค์  
จะขอสมคัรใช้บริการสง่คําสั�งซื 2อขายทางอินเทอร์เน็ต โดยรับทราบและตกลงที�จะปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษัทกําหนดเกี�ยวกบับริการสง่คําสั�งซื 2อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั 2งที�กําหนดไว้
ในปัจจบุนัหรือที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม  
� ไม่ประสงค์    

 

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

              (ลายมือชื�อต้องตรงกบัการ์ดลายมือชื�อที�ลกูค้าเคยให้ไว้กบับริษัท) 

  วนัที�....................................................................................  

 
เจ้าหน้าที�ที�รับเปิดบญัชีได้ทําการตรวจสอบความมตีวัตนของลกูค้า และเอกสารประกอบคําขอเปิดบญัชีว่าถกูต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว 

1. การลงนามในแบบคําขอเปิดบญัชี / บนัทกึข้อตกลง และ / หรือสญัญาแนบท้ายต่างๆ 
� ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที� �  มไิด้ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที� (กรอกข้อมลูในข้อ 2-4.) 

2. กรณีลกูค้าไมไ่ด้ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที�ของบริษัทในครั 2งนี 2 โปรดระบรุายละเอียด ดงันี 2 

� ท่าน (IC) รู้จกักบัลกูค้า และ/หรือ ติตต่อกบัลกูค้ามาเป็นระยะเวลา   ปี 

� ท่าน (IC) เคยพบปะ/เห็นหน้าตาของลกูค้าเป็นการสว่นตวั หรือไมอ่ย่างไร    

� อื�น โปรดระบ ุ                  

 

 

ลงชื�อ                 เจ้าหน้าที�ผู้แนะนําการลงทุน 

      
        (       K                                                  ) 

 

ลงชื�อ                 ผู้จดัการสาขา/ หวัหน้าทีม 

          (       K                                                  ) 

สําหรับเจ้าหน้าที� 



  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% 

-1% -5% -15% 

-20% 

0% 

20% 

40% 

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
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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 _____________________ 


