
 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ
1. การเปิด

บญัชใีหม่ 
 

1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. ทหารไทย 
2. คําสั&งซื*อ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณีลกูคา้ตอ้งการซื*อ

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

 
หมายเหต ุ กรณีรับเงนิคา่ขายคนืเขา้บญัชธีนาคารสาขาตา่งจังหวดั
บลจ.ทหารไทยรับเฉพาะ 5 ธนาคาร คอื TMB, KBANK, TBANK, 
LHBANK, CIMBTเทา่นั*น 
 
กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบเอกสารเพิ&มเตมิ
ดงันี* 

5. แบบคําขอเปิดบญัชเีพิ&มเตมิ Maybank Kim Eng  + 
สาํเนาทะเบยีนบา้น 

6. แบบประเมนิ Risk Profile และ Suitability  Maybank 
Kim Eng 

7. FATCA ของ Maybank Kim Eng 
8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (สาํหรับ IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชี
เป็นหนา้เดยีว (หา้ม
พมิพห์นา้-หลงั) 

2. แบบฟอรม์ FATCA  
กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ 
ทั *งหมด ไมต่อ้งใช ้
เอกสารเพิ&ม 

- กรณีตอบใน “ขอ้ 1-3” 
วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึ&ง 
ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 เพิ&ม 

- กรณีตอบใน “ขอ้ 4-8” 
วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึ&ง 
ตอ้งใชฟ้อรม์ W-8BEN 
เพิ&ม 

 

2. การซื*อขาย
หน่วยลงทนุ 

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

จะดําเนนิรายการ กรณีสง่คําสั&งหลงั 12.00 น. ทางบรษัิท
จะดําเนนิรายการในวนัทําการถัดไป) 
กรณีซื*อ 

• กรอกใบคําสั&งซื*อ แนบหลักฐานการโอนเงนิ (Pay 
Slip) หรอืหลกัฐานการโอนผ่าน Internet 
Banking สง่เอกสารทั *งหมดให ้IC 

กรณีขาย 
• กรอกใบคําสั&งขาย แนบสาํเนาบตัรประชาชน

พรอ้มสาํเนาถูกตอ้ง 1 ชดุ 
2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

กรณีซื*อ/ขาย/สบัเปลี&ยน – สามารถตรวจสอบเวลาทําการ
ของแตล่ะกองทนุไดท้ี&หนังสอืชี*ชวนสรุปขอ้มูลกองทนุรวม 
หรอื 
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-

funds 

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิ
ผา่นหนา้เคานเ์ตอร์
ธนาคาร หรอื Internet 
Banking ได ้โดยนํา
หลกัฐานการชาํระเงนิ
โดยวธิดีงักลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใช ้
บรกิารซื*อ
ขายผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต 

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

หมายเหต ุ กรณีสมัครหักบัญชเีงนิฝากใชบ้ญัชธีนาคารสาขา
ตา่งจังหวัดรับเฉพาะ 5 ธนาคาร คอื TMB, KBANK, TBANK, 
LHBANK, CIMBTเทา่นั*น 
  

 

4. การขอ
เปลี&ยน 
แปลงขอ้มลู
ตา่งๆ 

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

Book Bank หรอืใบเปลี&ยนชื&อ เป็นตน้ พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 

 

 
เลขบญัชธีนาคารสาํหรับโอนเงนิ 
ชื&อบัญช ี“บญัชจีองซื*อหน่วยลงทนุของบลจ.ทหารไทย โดย บล.เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)” 
 

 

ธนาคารทหารไทย 
บญัชกีระแสรายวนั 
เลขที&บัญช ี 001-1-29208-3  

ธนาคารกรุงเทพ 
บญัชกีระแสรายวนั 
เลขที&บัญช ี 031-3-01354-2 

 

ธนาคารกสกิรไทย 
บญัชกีระแสรายวนั 
เลขที&บัญช ี 001-1-35577-3  

ธนาคารไทยพาณชิย ์
บญัชกีระแสรายวนั 
เลขที&บัญช ี 049-3-14341-7 

 

    

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั  
        TMB Asset Management Company Limited 
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(สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

วัน/เดือน/ปี เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

คำขอเปิดบัญชีกองทุน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.) โดยข้าพเจ้า
ได้กรอกข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่ บลจ.กำหนด 

คำอธิบายการเพิ่มเติมสำหรับประเภทบัญชีเดี่ยว
 

1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่รับบัญชีเดี่ยวที่ปรากฏคำว่า “โดย” ยกเว้น เป็นการเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยสถาบันการเงินที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะถือว่าบุคคลที่ปรากฏชื่อหลังคำว่า “โดย” เป็นผู้มีอำนาจลงนาม รับเอกสาร และเข้าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดนี้ 

2) บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีให้กับบุคคลที่เป็นผู้เปิดบัญชีที่ใช้ชื่อแทนบุคคลอื่น (Nominee Account) 
3) บัญชีที่ปรากฏคำว่า “และ” / “หรือ” ไม่ถือเป็นบัญชีเดี่ยว ท่านไม่สามารถใช้คำขอเปิดบัญชีฉบับนี้ 
 
1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชีกองทุน


ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 คำนำหน้าชื่อ /     นาย     นาง     นางสาว     อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................. 
1.2 โปรดให้ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 
ชื่อ ............................................................................................................................................ นามสกุล ................................................................................................................................................. 
 

 บัตรประชาชน  หนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ) 
 
เลขที่ ................................ ออกโดย ............................................................................................ วันออกบัตร ..................................................... วันหมดอายุ ..................................................... 
 
วัน / เดือน / ปีเกิด (พ.ศ.) ................................. อายุ ................................. ปี สัญชาติ ................................................................................. เพศ :  ชาย     หญิง 
 
สถานภาพสมรส     โสด     สมรส     หย่า     หม้าย 
 
1.3 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 เลขที่บัตรประชาชนของคู่สมรส(กรณีคนต่างชาติใช้เลขที่หนังสือเดินทาง)..................................................................................................................................................................  
 ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน 
 (1) ...................................................................................................... ...................................................................................................... 

 (2) ......................................................................................................  ...................................................................................................... 
 
 (3) ...................................................................................................... ...................................................................................................... 
 
 (4) ...................................................................................................... ...................................................................................................... 
 
 (5) ...................................................................................................... ...................................................................................................... 
 
 


หน่วยลงทุนของ บลจ.ทหารไทย ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด 

*OBJTOPEN* *DFFKNB* 

บุคคลธรรมดา-บัญชีเดี่ยว
ใช้กับผู้เปิดบัญชีกับTMBAMEastspring
และผู้สนับสนุนการขายฯที่ไม่ใช่TMBBank

*OBJTOPEN**DFFKNB*
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1.4ที่อยู่
 ที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์     

เลขที่ ........................ อาคาร/หมู่บ้าน ................................................ ซอย ................................................ ถนน ................................................ แขวง/ตำบล ................................................. 
เขต / อำเภอ ........................................................ จังหวัด ........................................................ ประเทศ ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์มือถือ ................................................. โทรสาร ................................................. อีเมล .................................................................................... 
 

 ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีคนต่างชาติ ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
เลขที่ ........................ อาคาร/หมู่บ้าน ................................................ ซอย ................................................ ถนน ................................................ แขวง/ตำบล ................................................. 
เขต / อำเภอ ........................................................ จังหวัด ........................................................ ประเทศ ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
โทรศัพท์ ...............................................................  โทรสาร ............................................................... 
 

 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในประเทศไทย/ที่อยู่ตามหนังสือเดินทางในกรณีคนต่างชาติ
ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ ........................ อาคาร/หมู่บ้าน ................................................ ซอย ................................................ ถนน ................................................ แขวง/ตำบล ................................................. 
เขต / อำเภอ ........................................................ จังหวัด ........................................................ ประเทศ ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
 

 ที่อยู่ถาวร
ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน
ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/หนังสือเดินทางในกรณีคนต่างชาติ

เลขที่ ........................ อาคาร/หมู่บ้าน ................................................ ซอย ................................................ ถนน ................................................ แขวง/ตำบล ................................................. 
เขต / อำเภอ ........................................................ จังหวัด ........................................................ ประเทศ ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................ 
 

สถานที่ทำงาน ตรงกับที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อที่ทำงาน .................................................................................. ตำแหน่งหน้าที่ .................................................................................. ฝ่าย .................................................................................. 

เลขที่ ............................. ชั้น ............... อาคาร ............................................. ซอย ............................................. ถนน ............................................. แขวง/ตำบล ............................................. 

เขต / อำเภอ ................................................. จังหวัด ................................................. ประเทศ ................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................................................................... 

โทรศัพท์ .......................................................... โทรสาร ................................................ อีเมล ............................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ:-บริษัทจัดการจะส่งเอกสารต่างๆของกองทุนไปยังที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ระบุไว้เท่านั้น



1.5ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าของบัญชี(ในกรณีบัญชีร่วมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบุคคลชื่อแรก)



อาชีพของผู้เปิดบัญชี(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ข้าราชการ นักการเมือง อาจารย์ 
แม่บ้าน อาชีพอิสระ นักเรียน-นักศึกษา 
นักการตลาด วิศวะ/สถาปนิก แพทย์/พยาบาล 
สื่อมวลชน อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................ 

ประเภทธุรกิจ(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
การเงิน / ธนาคาร บันเทิง / สันทนาการ 
ประกันภัย / ประกันชีวิต โรงแรม / ภัตตาคาร 
บริษัทหลักทรัพย์  นายหน้าค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ 
หน่วยงานราชการ  เงินกู้นอกระบบ 
อสังหาริมทรัพย์ ขายอัญมณี ทอง 
สำนักงานบัญชี ผลิต / จำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ ์
 ค้าขายทั่วไป ขายของเก่า 
โรงเรียน / สถานศึกษา โอนเงินออกนอกประเทศ 
สำนักงานกฎหมาย แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
โฆษณา  คาสิโน และการพนัน 
โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................  บริการ (โปรดระบุ)................................. 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน(บาท)
ไม่มีรายได้ <= 20,000 
20,001 - 50,000 50,001 -100,000 
100,001 - 200,000 200,001 - 500,000 
500,001- 1,000,000 >1,000,000 

ทรัพย์สินที่ถือครองในปัจจุบันได้มาจาก(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
เงินเดือน / เงินออม มรดก ขายทรัพย์สิน 
ประกอบธุรกิจ อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................. 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ
จำนวน............................................................... บาท 
แหล่งที่มาของเงินลงทุน(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
ในประเทศ ต่างประเทศ (โปรดระบุ) ................................................ 



ประเภทแหล่งที่มาของเงินลงทุน(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
เงินเดือน เงินออม ธุรกิจ 
ขายทรัพย์สิน ขายหลักทรัพย์ หรือกองทุน 
มรดก  อื่นๆ (โปรดระบุ......................................................................) 

วัตถุประสงค์การลงทุน(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
ลงทุนระยะสั้น ลงทุนระยะยาว ใช้เพื่อเกษียณอายุ 
เพื่อธุรกิจ เพื่อการศึกษา เพื่อเก็บออม 
อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................... 

จำนวนเงินที่คาดว่าจะนำมาลงทุนในครั้งแรก(บาท)
<= 100,000  100,001 - 1,000,000 
1,000,001 - 3,000,000 3,000,001 - 10,000,000 
10,000,001 - 20,000,000 > 20,000,000 

เปิดบัญชีนี้เพื่อทำธุรกรรมให้
ผู้เปิดบัญชี 
ผู้รับผลประโยชน์ (บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์ทอดสุดท้ายจากการทำ 

ธุรกรรม หรือมีอำนาจควบคุม/ตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม
ด้วย) 
ชื่อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์ ............................................................................................ 
เลขที่บัตรประชาชน ................................................................................................................. 
ที่อยู่ เลขที่ .............................. อาคาร/หมู่บ้าน .................................................................... 
ซอย ..................................................... ถนน ............................................................................ 
แขวง/ตำบล .............................................. เขต/อำเภอ ........................................................ 
จังหวัด ........................................................ ประเทศ .............................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ .......................................................................... 
โทรสาร ..................................... อีเมล ..................................................................................... 
โปรดระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผลประโยชน์กับผู้เปิดบัญชี ................................. 
........................................................................................................................................................ 
ท่านเคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินกับหน่วยงาน
ราชการหรือไม่
ไม่เคย 
เคย (โปรดระบุรายละเอียด) ........................................................................................... 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกองทุน
 

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเงินปันผล
 *รับเป็นเช็คสั่งจ่าย “ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน”  ตามที่ปรากฏในชื่อบัญชีกองทุน (*เฉพาะบัญชีเดี่ยวเท่านั้น) 
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

   ธนาคาร เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน บัญชีหลัก บัญชีรอง 
 

 1.  ................................................................ ....................................................................     
 2.  ................................................................. ....................................................................     
 3.  ................................................................. ....................................................................     
 

หมายเหตุ : 1. กรณีรับเป็นเช็ค บลจ.ทหารไทย จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ข้างต้น 
 2. สำหรับวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน  สามารถระบุบัญชีหลักได้เพียง1บัญชี

3. กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล
 

สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดาบลจ.จะหักภาษีณที่จ่ายจากเงินปันผลทุกกรณี



4. สมัครใช้ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต
 

 ข้าพเจ้าขอสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการจะใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ ตามที่ท่านได้ระบุไว้ในที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามข้อ 1.4 ข้างต้น 
 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการสงวนสิทธิเปิดให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเฉพาะกับลูกค้าที่ระบุอีเมล ตามที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ตามที่ท่านระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

 
5.  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลข่าวสารการตลาดด้านการลงทุนจากบลจ.ทหารไทย ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ การวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อใช้ในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ข้าพเจ้า   ยินยอม   ไม่ยินยอม
หากไม่เลือกข้อใด บริษัทจัดการจะถือว่าเจ้าของบัญชียินยอม 
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6. คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี(ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)
 ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า: 

6.1 ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หาก
ข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทหารไทย ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า 

6.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้ 
(หรือตามที่ บลจ.ทหารไทย ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ 
ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำ
รายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ.ทหารไทย ทั้งนี้ หากบลจ.ทหารไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขใน
เอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ 

6.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.ทหารไทย จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ.ทหารไทย
หรือที่บลจ. ทหารไทยได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ. ทหารไทยนำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วย
งานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ. ทหารไทย เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ทหารไทย 
หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชี  
การลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้
ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ 

 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผ่านทาง Call Center 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ
บลจ. ทหารไทย โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบลจ. ทหารไทย 

6.4 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า 
6.4.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 
6.4.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา 
6.4.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำ/แหล่งผิดกฎหมาย ทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
6.4.4) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอโดยไม่ชักช้า 

6.5 ในกรณีที่คำรับรอง/คำยืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่จะเปิดนี้ รวมถึงบัญชีใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ ดำเนิน
การปิดบัญชีดังกล่าว รวมถึง ดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หัก  
ณ ที่จ่าย เป็นต้น 

 




ลงชื่อ ................................................................................................................................................................................................................................................................................ ผู้ขอเปิดบัญชี 
 
  (...............................................................................................................................................................................................................................................................................) 
 
 



สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น(โปรดประทับตราบริษัท/สาขาตามระเบียบของแต่ละแห่ง) 

 ผู้รับเปิดบัญชี ผู้มีอำนาจอนุมัติ
 

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

 (...................................................................................................................................................) (................................................................................................................................) 
 
วันที่ทำการตรวจสอบเอกสาร ........................................................................................................ 
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ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุน เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคำขอเปิด
บัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้แล้ว 
 
1. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับ หรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น 
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่งสับ

เปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้ เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัท
จัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้ 

3. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก
ลูกค้าเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว 

4. ในกรณีที่ 
4.1 บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี  และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี 
4.2 คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการ

เห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเอกสารใดๆ ที่ผู้ลงทุนให้ ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
4.3 การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริต ความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ความถูกต้องตามกฎหมาย 
4.4 ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้  
4.5 บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทจัดการ

อย่างไม่สมควร 
 บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งการทำรายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า และ/หรือ บังคับขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้  ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการ
ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้น หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมิชักช้า โดยนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลง
ทุนไปยังที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก 

5. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ใน
การขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำ
หน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า 
(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ 
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และ

อาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้ง

พนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับ  
คำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดอันได้แก่ 
(ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ 
(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการ

วิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน 
(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้

รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่  
ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด 

 ผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้ง
สิ้นทุกประการ 

(4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน 
LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน 

6. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขาย และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขาย จะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน 
กำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน จะเป็นผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการ
เพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด 

7. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้ง
พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือ
กับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง 
(1) ตกลงยินยอมให้/เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ

ข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 
(2) นำส่ง และ/หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ หรือ ตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย 

FATCA ของสหรัฐอเมริกา) 
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8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ใน
กรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว ให้
ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่
อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ ไม่ได้
เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือ
ติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ 

9. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้ออื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนด
และเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
อื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งตัวผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว 

10. ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็น
ประกันได้ 

11. ในกรณีผู้ลงทุนใช้บริการซื้อ-ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเพิ่มเติมว่า 
(1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี้ ผู้ลงทุนจะใช้รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของผู้ลงทุนที่ บลจ. มอบให้หรือที่ผู้ลงทุนได้เป็นผู้กำหนดหรือ

เปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว 
(2) ผู้ลงทุนรับทราบว่าการซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงิน

ในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับทราบว่าจะต้องทำรายการซื้อภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี 

(3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ตลอดจน
ข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ และที่ระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. 

(4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่ง
ข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่
ภายในอุปกรณ์นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ลงทุนตกลงจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทจัดการ และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ 

(5) ผู้ลงทุนตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของผู้ลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานใน
การทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 

(6) ผู้ลงทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. กำหนด 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้
ถือว่าการทำรายการสั่งซื้อ หรือสั่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด 

(7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนขอจาก บลจ. เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่
บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. 

(8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ.ได้ทุกขณะ ตามแต่บลจ. จะเห็น
สมควร การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขดังกล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของ บลจ. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่ทำการธนาคาร 

(9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้
ของผู้รับมอบอำนาจ เสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการของผู้ลงทุนเอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนั้นๆ 

12. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดี่ยวกับบลจ.ไว้หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื่อผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดในบัญชีกองทุนประเภท
บัญชีเดี่ยวไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง จะส่งผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดี่ยวบัญชีอื่นทุกบัญชีของผู้ลงทุนด้วย ซึ่งใน
กรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ถือหน่วยจากแบบประเมินนั้นอยู่ระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะ
ตั้งไว้ในบัญชีเดี่ยวบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของบลจ.จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดี่ยวทุกบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหน่วยยอมรับความเสี่ยง  
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ลงทุนมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการ
ยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดี่ยวทุกบัญชีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บลจ. สามารถดำเนินการตามคำสั่ง AIP ที่ผู้ลงทุนเคยตั้งไว้ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

13. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร  
ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA 
Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น
ทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าว  
ทุกรายสามารถนำส่ง/ใชเ้อกสารและข้อมูลนั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้ลงทุนในภายหลังได้ 
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แบบประเมินการลงทุน (SUITABILITY) -ประเภทบุคคลธรรมดา (INDIVIDUAL CLIENT) 



ชื่อผู้ลงทุน ..........................................................................................................................................................       เลขที่บัตรประชาชน ................................................................................................................................................... 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อมูลการลงทุน: 

แบบประเมินการลงทุนนี้ (“แบบประเมินการลงทุน”) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อให้บลจ.ทหารไทยใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำการลงทุน

ในหลักทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงกองทุน) ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ผู้ลงทุนตอบคำถามในแบบประเมินการลงทุน หมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ให้ครบทุกข้อ

และตรงตามความเป็นจริง โดยเลือกตอบข้อละ 1 คำตอบ เพื่อให้สามารถประมวลผลระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านได้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงตกลง ยินยอม รับทราบและตกลง ในเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงหมายเหตุต่างๆ และที่ปรากฏในแบบประเมินความเสี่ยงนี้ ตลอดจนยอมรับสิทธิของ

บลจ.ทหารไทยในการเปลี่ยนแปลงแก้ ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อตกลงในแบบประเมินการลงทุนนี้ ได้ในอนาคต 



 ลงนาม ........................................................................................................... ผู้ลงทุน  

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

 วันที่ .......................................................................... 



คะแนนรวมของลูกค้า คือ ..................................... คะแนน ระดับความเสี่ยงของลูกค้า ( B Customer’s Risk Level) คือ ..................................... 

คำแนะนำของผู้แนะนำการลงทุน ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ลงนาม ................................................................................... ผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ใบอนุญาต ........................................................ เลขที่พนักงาน ...................................................... 

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

 

หมวดที่ 1 สำหรับการลงทุนทั่วไป 
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไร 

 (1) เกิน 60 ปี 
 (2) 50 – 60 ปี 
 (3) 35 – 49 ปี 
 (4) ต่ำกว่า 35 ปี 

2. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์A 

 (1) ไม่มี 
 (2) น้อยกว่า 1 ปี 
 (3) 1 - 5 ปี 
 (4) มากกว่า 5 ปี 

3. เป้าหมายระยะเวลาการลงทุนของท่าน 
 (1) น้อยกว่า 1 ปี 
 (2) ตั้งแต่ 1 - 3 ปี 
 (3) ตั้งแต่ 3 – 7 ปี 
 (4) มากกว่า 7 ปี 

4. ท่านต้องการรายได้จากการลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่ 
 (1) ต้องการมากที่สุด 
 (2) ต้องการบ้าง 
 (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย 
 (4) ไม่มีความต้องการ 

5. ปัจจุบันฐานะการออมเงินโดยรวมของท่านเป็นอย่างไร 
 (1) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้น้อยกว่า 1 ปี 
 (2) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1-3 ปี  
 (3) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 3-5 ปี 
 (4) มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 

6. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน 
 (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น  

บ้าง (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 1) 
 (2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง  
 (3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 (4) อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน 

7. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความ
เสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ใน
ระดับใด 

 (1) น้อย โดยเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการ  
ลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด 

 (2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อ  
เพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว 

 (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผล  
ตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว 

 (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูง เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูง  
สุดในระยะยาว 

8. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับ
ที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการ
ลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับท่านมากที่สุด 

 (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ 
  (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 1) 

 (2) รับความเสี่ยงในการสูญเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ 

 (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ 
 (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่ 

9. ท่านคิดว่าท่านต้องการผลกำไรหรือยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มาก

เพียงใด 
 (1) มีโอกาสกำไร หรือขาดทุนต่ำกว่าร้อยละ 10 

  (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 2) 
 (2) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง 20 
 (3) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50 
 (4) มีโอกาสกำไรหรือขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50 

10. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านล่างถูกเรียงตามระดับความเสี่ยงจากต่ำไปสูง ผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุดที่คุณลงทุนอยู่ในปัจจุบัน, เคยลงทุน หรือพึงพอใจที่จะ
ลงทุนคือผลิตภัณฑ์ใด (เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ) 

 (1) บัญชีเงินฝาก, บัญชีออมทรัพย์ 
  (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 1) 

 (2) ตราสารหนี้, หุ้นกู้, พันธบัตร หรือกองทุนตราสารหนี้ 
 (3) ตราสารทุน (หุ้น) หรือกองทุนตราสารทุน 
 (4) ตราสารอนุพันธ์ 

11. คุณมีความคาดหวังใดจากพอร์ตการลงทุนของคุณ 
 (1) มีความเสี่ยงต่ำมาก และยินดีรับผลตอบแทนที่ต่ำมาก 

  (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 1) 
 (2) มีความเสี่ยงต่ำ และมีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาบ้าง 
 (3) มีความเสี่ยงปานกลาง และมีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนในระดับกลาง 
 (4) มีความเสี่ยงสูง และมีแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนในระดับสูง 

12. คุณจะทำอะไรเมื่อตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง 
 (1) ขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ทันที 

  (จำกัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เกินระดับ 2) 
 (2) ย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่คิดว่ามีความปลอดภัยกว่า 
 (3) ยังไม่ทำอะไร รอดูการเคลื่อนไหวของตลาด 
 (4) เพิ่มการลงทุน 

หมวดที่ 2 สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือ ในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน  

ในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV 

ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ 
 ได้      
 ไม่ได้ 

*OBJTSUIT* 

k2846
Highlight
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วิธีคำนวณคะแนนระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน 
 

1. การคำนวณคะแนน ให้ใช้ตัวเลขหน้าคำตอบที่เลือกแต่ละข้อ (ในคำถามหมวดที่ 1) มาคำนวณคะแนนรวม 

2. คำถามข้อ 6, ข้อ 8-12 เป็นคำถามที่จะจำกัดระดับความเสี่ยง (Knockout Question) 

3. นำคะแนนของข้อ 1-12 มาคำนวณรวมกัน (คำถามหมวดที่ 2 ไม่นำมาคำนวณ) 

4. เทียบคะแนนรวมที่คำนวณได้ (รวมถึงผลการตอบคำถาม Knockout Question) กับช่วงคะแนนและเงื่อนไข (suitability score) ตารางระดับความเสี่ยงข้างล่าง เพื่อหาระดับการยอมรับ  

ความเสี่ยง (Customer’s Risk Level) ของท่าน ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านเลือกตอบข้อ (1) ในคำถามที่มีการจำกัดระดับความเสี่ยง (Knockout Question) ในคำถามข้อ 6, ข้อ 8-12 ระดับความเสี่ยง

ของท่าน (Customer’s Risk Level) ที่คำนวนได้จะไม่เกินระดับความเสี่ยงที่ระบุไว้ในคำตอบข้อ (1) ของคำถามจำกัดระดับความเสี่ยงเหล่านั้น แม้ว่าผลคะแนนรวมของท่านจะอยู่ในระดับสูง

ก็ตาม 

หมายเหตุ: A หลักทรัพย์ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน (B/E) หุ้นกู้ หุ้นกู้อนุพันธ์ หน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด 

  B ระบบจะนำผลรวมของคะแนนที่ท่านได้จากการตอบคำถามข้อ 1 – 12 รวมถึงการตอบคำถาม Knockout Question ของท่าน ในแบบประเมินความเสี่ยง ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลใน

ตารางข้างบน เพื่อประเมินว่าท่านมีระดับความเสี่ยง (Customer’s Risk Level) อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถพิจารณาเลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของท่านได้อย่าง  

เหมาะสม ท่านควรจะตรวจสสอบและพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงของท่านที่คำนวนได้จากแบบประเมินนี้สอดคล้องกับเป้าหมายและข้อจำกัดการลงทุนของท่านอย่างแท้จริงหรือไม่ ก่อนจะนำ  

ผลดังกล่าวไปใช้ 
 

บลจ.ทหารไทยในแบบประเมินการลงทุนนี้ (หรือแบบประเมินล่าสุดที่อาจมีขึ้นในอนาคต) หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
 

ส่วน “ระดับความเสี่ยงของกองทุน ที่สามารถลงทุนได้” ในตารางข้างบนนี้ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“AIMC”) ที่เสนอให้สมาชิกนำมาใช้ AIMC กำหนดให้สมาชิกบริษัท

จัดการและตัวแทนขายหน่วยลงทุน (รวมถึงผู้ขายหน่วยลงทุน) จำเป็นต้องขอให้ลูกค้าทำการยืนยันรับทราบ และยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมในแต่ละครั้งที่เข้าลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยง (Fund 

Risk Level) สูงกว่าระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Customer’s Risk Level) ทั้งนี้เกณฑ์และข้อกำหนดดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 
 

อนึ่ง เนื่องจากชนิดของกองทุน และสัดส่วนการลงทุนที่ปรากฏใน “ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่สามารถลงทุนได้” ตามตารางข้างบนนี้ มิได้เป็นการรับประกันว่าหากท่านลงทุนในแต่ละกองทุนที่

ปรากฏในตารางนี้แล้ว ท่านจะไม่มีความเสี่ยงของการสูญเสียเงินต้นจากการลงทุน หรือกองทุนในระดับความเสี่ยงดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกกรณี หรือท่านควรจะเข้าลงทุนในกองทุนตามที่ระบุใน

ตารางข้างบนนี้ทุกกรณี เพราะยังมิได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุน ข้อจำกัดในการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของท่านในทุกสถานการณ์ ดังนั้นท่านจึงควรศึกษาความเสี่ยงรวมถึง

รายละเอียดของกองทุนแต่ละกองทุนจากหนังสือชี้ชวนและเอกสารประกอบการขายกองทุนเพื่อพิจารณาว่า กองทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านหรือไม่ ก่อนที่จะเข้าลงทุน 





สรุปคะแนนและการเสนอกองทุนที่ลงทุน  

ระดับ 

ความเสี่ยงของลูกค้า 

(Customer’s Risk Level) 

1 

ต่ำ 









2 

ปานกลางค่อนข้างต่ำ 













3 

ปานกลางค่อนข้างสูง 





4 

สูง 





5 

สูงมาก 

ช่วงคะแนน และเงื่อนไข 

(Suitability Score & Conditions) 

 

0 – 18 คะแนน 

หรือ 

ท่านตอบข้อ (1) ในข้อหนึ่งข้อ

ใดในคำถาม Knockout 

Question ข้อ 6, ข้อ 8, 

ข้อ 10 หรือ ข้อ 11 

19 - 27 คะแนน 

หรือ 

ท่านตอบข้อ (1) ในคำถาม 

Knockout Question ข้อ 9 

หรือข้อ 12 (โดยที่ท่านไม่ได้

ตอบข้อ (1) ในคำถาม 

Knockout Question ข้อ 6, 

ข้อ 8, ข้อ 10 หรือข้อ 11) 

28 - 36 คะแนน 

(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน 

คำถาม Knockout 

Question) 

37 - 45 คะแนน 

(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน 

คำถาม Knockout 

Question) 

46 คะแนน ขึ้นไป 

(ยกเว้นท่านตอบข้อ (1) ใน 

คำถาม Knockout 

Question) 

ประเภทนักลงทุน 





ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงการลงทุนได้ต่ำเมื่อเทียบกับนัก

ลงทุนประเภทอื่น โดยต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก

เล็กน้อยและมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ 







ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแต่มากกว่านักลงทุน

ประเภทแรก โดยเน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้

สม่ำเสมอจากการลงทุน 











ท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้ 







ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงและสามารถยอมรับความ

ผันผวนของตลาดและการขาดทุนจากการลงทุนได้มากกว่านัก

ลงทุน 3 ประเภทข้างต้น โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุน

และผลตอบแทนในระยะยาว 

ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ความเสี่ยง

สูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับที่มีนัยสำคัญ 

(Significant portion) 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) ที่สามารถลงทุนได้B 

 



กองทุนที่มี ระดับความเสี่ยง 1 (Fund Risk Level 1) และสามารถ

ลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงในระดับ 2-8 ไม่ควรเกินร้อยละ 20 

ของเงินลงทุนทั้งหมด 







กองทุนที่มี ระดับความเสี่ยง 1-4 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี

ความเสี่ยงระดับ 5-8 ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด 













กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี

ความเสี่ยงระดับ 6-8 ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด 





กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี

ความเสี่ยงระดับ 8 ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด 



 

กองทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-8 
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เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน : 

• เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความเสี่ยงและความเข้าใจในการลงทุนของผู้ลงทุน มิใช่เป็นการให้คำแนะนำหรือชี้ขาดในการตัดสินใจลงทุน และผู้ลงทุนรับทราบตาม

แนวทางประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป การปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน อาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและ/หรือ

สามารถทำรายการซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์รวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถทำแบบประเมินการลงทุน ณ ที่ทำการบลจ.ทหารไทย หรือช่องทางอื่นๆ ที่บลจ.ทหารไทยกำหนด โดยบลจ.ทหารไทยจะยึดถือข้อมูล/คะแนนความเสี่ยงในแบบประเมินการลงทุน

ล่าสุดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป 

• ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าผู้ลงทุนมีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต./บลจ.ทหารไทย และ/หรือหน่วยงานทางการที่

เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้วบลจ.ทหารไทยยังมิได้รับข้อมูลในแบบ

ประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผู้ลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บลจ.ทหารไทย ถือเอาข้อมูลของผู้ลงทุนที่ปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดที่อยู่ในระบบเป็น

ข้อมูลปัจจุบันของผู้ลงทุนต่อไปจนกว่า บลจ.ทหารไทย จะได้รับข้อมูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และนำเข้าบันทึกในระบบแล้ว 

• สำหรับการทำรายการซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์รวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน บลจ.ทหารไทยสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามใบคำสั่งซื้อ/ใบจองซื้อหลักทรัพย์ หรือ คำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า

สำหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซื้อ/จองซื้อหลักทรัพย์รวมถึงคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน โดยบลจ.ทหารไทยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้น 

(Fund/Security Risk Level) สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จากการประมวลข้อมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน (Customer’s Risk Level) ตามแบบประเมินการลงทุนนี้หรือ

ตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู้ลงทุนที่อาจมีการจัดทำขึ้นในอนาคต (ยกเว้น กรณีที่ผู้ลงทุนได้ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตตามที่บลจ.ทหารไทย เห็นสมควรภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 

• สำหรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนซึ่งอยู่ในบริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ (AIP): บลจ.ทหารไทยสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าสำหรับกองทุนใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนการ

ลงทุนอัตโนมัติ(AIP) โดยบลจ.ทหารไทยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund/Security Risk Level) นั้น สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้จาก

การประมวลข้อมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน (Customer’s Risk Level) ตามแบบประเมินการลงทุนนี้หรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู้ถือหน่วยที่อาจมีการจัด

ทำขึ้นในอนาคต (ยกเว้น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ให้ข้อยกเว้นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนการลงทุนนั้นจนกระทั่งมีการปรับแผนการลงทุน

ใหม่หรือมีการประมวลข้อมูลระดับความเสี่ยงตามแบบประเมินการลงทุนครั้งใหม่ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บลจ.ทหารไทย เห็นสมควรภายใต้

กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 

• เฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี (โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและรับทราบว่าบลจ.ทหารไทย จะใช้ข้อมูลในแบบประเมินการ

ลงทุนล่าสุดและระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประมวลผล มีผลบังคับใช้กับบัญชีเดี่ยวทุกบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีอยู่กับบลจ.ทหารไทย 

• ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงให้ข้อมูลในแบบประเมินการลงทุนของผู้ลงทุนล่าสุดและระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประมวลผล มีผลบังคับใช้กับการซื้อ/จองซื้อตราสารหนี้/หลักทรัพย์ทุกๆ หลักทรัพย์ที่

บลจ.ทหารไทยเป็นผู้ค้า/ผู้จัดจำหน่าย/ตัวแทนจัดจำหน่าย 

• เฉพาะในกรณีที่ท่านทำการซื้อ/จองซื้อตราสารหนี้โดยใช้ชื่อร่วม หรือ เป็นเจ้าของร่วมในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีร่วม (ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 คน เป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน ตามที่

ปรากฏในชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน) ผู้ลงทุน/ ผู้ซื้อ/จองซื้อร่วม หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอให้คำรับรองและตกลง/ยินยอมให้ผู้ที่มีชื่อแรกตามที่ระบุในใบคำสั่งซื้อ/ใบจองซื้อ หรือ ใบคำขอ

เปิดบัญชี เป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบประเมินการลงทุนนี้รวมถึงการให้ข้อมูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อใบคำสั่งซื้อ/ใบจองซื้อ หรือ บัญชีดังกล่าว และให้ถือ

เอาข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า/ผู้ซื้อ/จองซื้อร่วม หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนให้ผู้มีชื่อแรกดังกล่าว มีอำนาจในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ รวม

ถึงยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้/กองทุน) ที่จะลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่ประมวลได้ตามแบบประเมินนี้ (หรือแบบ

ประเมินล่าสุดที่อาจมีขึ้นในอนาคต) โดยให้มีผลผูกพันผู้ลงทุน/ผู้ซื้อ/จองซื้อร่วม หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมทุกคน 
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1 เป็นกองทุนรวมที่นโยบายการลงทุนเปิดให้ลงทุนในต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินต้นทั้งจำนวน ผู้ลงทุนจึงอาจจะได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งผลดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนอาจได้รับเงิน
คืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

2 กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ และกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี RMF ได้รับอนุมัติการแก้ ไขโครงการแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ (1) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2554 (ปัจจุบันเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (2) ) 

เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างต่ำ 

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนและตราสารหนี้ (การจัดประเภท รวมถึงคำจำกัดความข้างล่างนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต) 

ระดับความเสี่ยง  (รายชื่อกองทุน ณ 18 กันยายน 2562) 

 กลุ่มความเสี่ยงของ ตราสารหนี้ กองทุนรวม 

 กองทุน/ตราสารหนี้ (อ้างอิงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย)  

เสี่ยงต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 

ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

เสี่ยงสูงมาก 

อย่างมีนัยสำคัญ 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 1 (Fund/Security Risk Level 1) 

• ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 






ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 2 (Fund/Security Risk Level 2) 

• ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือตั้งแต่ 1 – 5 ปี 
• หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ ตั้งแต่ AA- ขึ้น

ไป ที่อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 


ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 3 (Fund/Security Risk Level 3) 

• ตราสารหนี้ภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี 
• หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ AA- ขึ้นไป ที่

อายุคงเหลือตั้งแต่ 1 – 5 ปี 
• หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A+/A/A- ที่

มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 4 (Fund/Security Risk Level 4) 

• หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ AA- ขึ้นไป ที่
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี 

• หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ A+ A/A- ที่อายุ  
คงเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

• หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+/BBB/ BBB- 
• หุ้ นกู้ อนุพันธ์หรื อหุ้ นกู้ ที่ มี เ งื่ อนไขซับซ้ อนที่ มี 

Underlying เป็นหลักทรัพย์/ดัชนีหุ้นหรือตราสาร
หนี้/อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่แพร่หลายและมี
การประกันเงินต้นไม่ต่ำกว่า 100% 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 5 (Fund/Security Risk Level 5) 

• ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Bond) 
• ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
• หุ้นกู้ Securitization ที่มีสิทธิแฝง 

 
 



ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 6 (Fund/Security Risk Level 6) 

• หุ้ นกู้ เ อกชนที่ มี อันดับความน่ า เชื่ อถื อต่ ำกว่ า 
Investment Grade (ตราสารประเภท Non-
Investment Grade) 

• หุ้นกู้เอกชนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
• พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ ไม่ ได้รับการค้ำประกัน  

(SOE-NG) และไม่มี Rating 
 
















 

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 7 (Fund/Security Risk Level 7) 
 
 
 



ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 8 (Fund/Security Risk Level 8) 

• หุ้นกู้อนุพันธ์ที่ไม่มีการประกันเงินต้นหรือประกันเงิน
ต้นต่ำกว่า 100% 

• หุ้ นกู้ อนุพันธ์หรื อหุ้ นกู้ ที่ มี เ งื่ อนไขซับซ้ อนที่ มี 
Underlying อื่นใดนอกเหนือจากหลักทรัพย์/ดัชนีหุ้น
หรือตราสารหนี้/อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่  
แพร่หลาย 

  

ระดับความเสี่ยงหลักทรัพย์ 8+    (Fund/Security Risk Level 8+) 

                

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ ซึ่งมีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมี
กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือ
เข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน 
• กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี  • กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ2 • กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี RMF2 • กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์ปริง 
ตลาดเงิน สำหรับกองทุนเลี้ยงชีพ • กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์ปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  

  
กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะ
ในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่
สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาคงเหลือไม่เกิน 397 วัน  
นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน  

 
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลที่มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 




  


กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปขณะใดๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade/Unrated   
ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV 
• กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส • กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล • กองทุนเปิดทหารไทย  
ธนไพศาล RMF • กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund1 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund RMF1  

• กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล1 • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ • กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน  
• กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ RMF • กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์ปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์ปริง ตราสารหนี้  สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 


   
กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี  
นโยบายลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade/Unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV 
• กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น • กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง • กองทุนเปิดทหารไทย  
จัดทัพลงทุน ระยะยาว • กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น1 • กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส • กองทุนเปิด
ทหารไทย Global Income1 • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income RMF1 • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond1 • กองทุนเปิดที
เอ็มบี Asian Bond1 • กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์ปริง Income  Allocation 

 
   
กองทุนรวมตราสารทุนที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV หรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV หรือกองทุน
รวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ซึ่งในบางช่วงเวลาสามารถลงทุนในตราสารทุนได้เป็นส่วนใหญ่ หรือ 
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade/Unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้องกว่า
ร้อยละ 60 ของ NAV 

• กองทุนเปิดทหารไทย SET50 • กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล • กองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 • กองทุนเปิด
ทหารไทย SET50 RMF • กองทุนเปิด Jumbo 25 RMF • กองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผล LTF • กองทุนเปิด Jumbo 25 
ปันผล LTF • กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index1 • กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index1 • กองทุน
เปิดทหารไทย China Equity Index1 • กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์1 • กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index1 
• กองทุนเปิดทหารไทย US500 RMF1 • กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท1 • กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท RMF1 • 
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity1 • กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders1 • กองทุนเปิดทหารไทย Japan 
Equity1 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth1 • กองทุนเปิดทหารไทย German Equity1 • กองทุนเปิดทหารไทย 
Asian Growth Leaders RMF1 • กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity RMF1 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality 
Growth RMF1 • กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity RMF1 • กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity1 • กองทุนเปิด
ทหารไทย US Blue Chip Equity1 • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity1 • กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล 
ผันผวนต่ำ LTF • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity1 • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF1 • กองทุน
รวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย • กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small 
Minimum Variance • กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity1 • กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์ปริง Global Core Equity 


 
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดย
เฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

• กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible1 

    
กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกที่มี net exposure ในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกเช่น REITs/infrastructure fund/
property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ 
กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง 
• กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์1 • กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์1 • กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ RMF1  

• กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ ฟันด์1 • กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส • กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ 
อินคัม พลัส RMF • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property 
 

 
กองทุนที่มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม/repo เพื่อการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำคัญ 
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คำแนะนำการจัดสรรการลงทุนเบื้องต้น (Basic Asset Allocation) 


























































หมายเหต ุ

1. ลูกค้าอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนทองคำ หรือกองทุนน้ำมัน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละระดับความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยงต่ำ ควรลงทุนไม่เกิน 5%, ระดับความเสี่ยงปานกลาง  

ควรลงทุนไม่เกิน 10% และระดับความเสี่ยงสูงควรลงทุนไม่เกิน 15% และเมื่อนับรวมกับการลงทุนในหุ้นแล้ว ไม่เกินกรอบสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่กำหนดในตาราง 



2. ตารางคำแนะนำการจัดสรรการลงทุนของกองทุนรวมฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความสำคัญในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน และการกำหนด

สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (Basic Asset Allocation) สำหรับภาพรวมเงินลงทุนของลูกค้า (Total Portfolio) โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้า 

 





หนังสือฉบับนี้มอบให้แก่ ........................................................................................ และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินของบุคคลข้างต้น (ไม่ว่า
แต่ละรายหรือรวมกัน ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกว่า “ผู้รับ”) เพื่อประโยชน์ของผู้รับ และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยให้ถือว่า
บุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับหนังสือฉบับนี้เช่นกัน 


This form is provided to ........................................................................................ and it’s parent company and affiliated companies including their 
financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and 
the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  


ข้อมูล/คำยืนยัน/และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreements 







ผู้ขอเปิดบัญชี/ลูกค้า Applicant’s Name/Name of Customer สัญชาต ิ

 Nationality(ies) 

(คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล) ..........................................................................................................................................................................................	 โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ /Please specify all nationalities that you hold. 

(Title/Name/Surname) 


บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย) หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนต่างชาติ)  

Thai Citizen ID Card No.  Passport No. (Non-Thai only) ............................................................................................... 


ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า 

Part 1 Status of Customer 


โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 


1.1 คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status cheek 


(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า ท่านเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)  

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9) 


1 ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่  Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes ไม่ใช่/No  


โปรดตอบ“ใช่”หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกันแม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

โปรดตอบ“ใช่”หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศและหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

โปรดตอบ“ใช่หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา(หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา)และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

Youmustanswer“Yes”ifyouareaU.S.citizeneventhoughyouresideoutsideoftheU.S.

Youmustanswer“Yes”ifyouholdmultiplecitizenships,oneofwhichisU.S.citizenship.

Youmustanswer“Yes”ifyouwerebornintheU.S.(orU.S.Territory)andhavenotlegallysurrenderedU.S.citizenship.


2 ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่  ใช่/Yes ไม่ใช่/No  

 Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?         


โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะ

หมดอายุแล้วหรือไม่ณวันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ“ไม่ใช่”หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละยกเลิกหรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้วณวันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

Youmustanswer“Yes”iftheU.S.CitizenshipandImmigrationService(USCIS)hasissuedaU.S.PermanentResidentCardtoyou,regardlessofwhetherornotsuchcardhas

expiredonthedateyoucompleteandsignthisform.

Youshouldanswer“No”ifsuchcardhasbeenofficiallyabandoned,revoked,orrelinquishedasofthedateyousignandcompletethisform.


3 ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No  

 Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?      


ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย183วัน เป็นต้นและ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS http://www.irs.gov/Individuals/International-

Taxpayers/Substantial-Presence-Test

YoumaybeconsideredaU.S.residentifyoumeetthe“SubstantialPhysicalPresenceTest”,forinstance,duringthecurrentyear,youwerepresentintheU.S.foratleast183

days.Formoredetails,pleaserefertotheinformationontheIRS’website:http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.



สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
For Individual Customer 
(ฉบับจัดทำโดยทีมงานFATCAของอุตสาหกรรมบลจ.)

(Prepared by FATCA working team of 
Thai Asset Management Industry) 
Modified by TMBAM 1 Jan 2015 
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 
Form for Declaration of Status as a U.S. Persons 
or Non-U.S. Person 

วันที่

*OBJTFATC-FORM*



1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions 


(โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ1-3และได้กรอกแบบฟอร์มW-9แล้ว)

(PleaseskipthispartifyouhaveidentifyyourselfasUSpersoninthequestion1-3above,butyouhavetosubmitW9)



(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม	W-8BEN	พร้อมทั้ง 

(If you check “yes” in any one box, please	complete	Form	W-8BEN	and provide supporting document(s)) 

(1) สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติที่แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกัน) และ 

 A copy of Thai Citizen ID card ( or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and 

(2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ “ใช่” ในข้อ 4 ข้างส่างนี้  

 A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question 4 below 



4 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No  

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

 

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่านผู้รับใช่หรือไม่  ใช่/Yes ไม่ใช่/No  

 Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?     

 

6 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน /หรือมีอยู่กับผู้รับหรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No  

 Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with  

 or through or maintained with the Receiver ?     

 

7 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้กับ/ผ่าน/ หรือมีอยู่กับผู้รับ ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No  

 Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver  

 to an account maintained in the U.S.?     



8 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้กับ/ ใช่/Yes ไม่ใช่/No  

 ผ่าน/หรือมีอยู่กับผู้รับใช่หรือไม่ 

 Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the  

 Receiver granted to person with U.S. address?     



ส่วนที่ 2  การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ 

Part 2  Confirmation and Change of Status 


1. ท่านยืนยันว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

 Youconfirmthattheaboveinformationistrue,correct,accurateandcomplete.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์มW-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับมีสิทธิใช้

ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

 YouacknowledgeandagreethatifyouareaU.S.PersonbuttheinformationprovidedonthisformorFormW-9isfalse,inaccurateorincomplete,theReceivershallbe

entitledtoterminate,atitssolediscretion,theentireorpartofbanking/businessrelationshipwithyoumaybedeemedappropriatebytheReceiver.

3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ผู้รับภายใน30วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ ไม่ถูกต้องและในกรณีที่ผู้รับ

มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติมท่านตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่ผู้รับกำหนด

 YouagreetonotifyandproviderelevantdocumentstotheReceiverwithin30daysafteranychangeincircumstancesthatcausestheinformationprovidedinthisformto

beincorrect,orafterthedatethattheReceiverhasrequestedforadditionaldocument/information/consent.

4. ท่านรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ3ข้างต้นหรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่านผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่

เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้รับเห็นสมควร

 Youacknowledgeandagreethatfailuretocomplywithitem3above,oryourprovidingofanyfalse,inaccurateorincompleteinformationastoyourstatus,shallentitleto

theReceivertoterminate,atitssolediscretion,theentireorpartofbanking/businessrelationshipwithyoumaybedeemedappropriatebytotheReceiver.



ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี 

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding 


ท่านตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้รับในการดำเนินการดังต่อไปนี้

YouherebyirrevocablyauthorizetotheReceiverto:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้รับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา(InternalRevenueService:IRS)ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อลูกค้าที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหมายเลขบัญชีสถานะตาม

หลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตามหรือผู้ ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงินประเภท

และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นๆที่มีอยู่กับผู้รับและ/หรือเปิดบัญชีผ่านผู้รับตลอดจนจำนวนรายได้และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่

อาจถูกร้องขอโดยบริษัทในกลุ่มของผู้รับหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึงIRSด้วย

 disclose to the group companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government

authorities,includingtheU.S.InternalRevenueService(IRS),yourname,address,taxpayeridentificationnumber,accountnumber,FATCAcompliancestatus(compliantor

recalcitrant),accountbalanceorvalue,thepaymentsmadeintoorfromtheaccount,accountstatements,theamountofmoney,thetypeandvalueoffinancialproducts

and/orotherassetsheldwithoraccountopenedthroughtheReceiver,aswellastheamountofrevenueandincomeandanyotherinformationregardingthebanking/

business relationshipwhichmay be requested or required by the group companies of theReceiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities,

includingtheIRS;and
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2. หักเงินจากบัญชีของท่านที่มีกับผู้รับหรือเปิดผ่านผู้รับรวมถึงเงินได้ที่ท่านได้รับจากบัญชีดังกล่าวในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศและ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึงIRS

ภายใต้บังคับของกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงข้อตกลงใดๆระหว่างผู้รับกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

 withholdfromyouraccountopenedwith/throughtheReceiverand/ortheincomederivedfromsuchaccount intheamountasrequiredbythelocaland/orforeigntax

authorities,includingtheIRS,pursuanttothelawsand/orregulations,includinganyagreementsbetweentheReceiverandsuchtaxauthorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้รับ หรือไม่ให้คำยินยอมให้ผู้รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปิด

เผยข้อมูลและการหัก ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผู้รับมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ผู้รับเห็น

สมควร

 IfyoufailtoprovidetheinformationrequiredtodeterminewhetheryouareaU.S.person,ortoprovidetheinformationrequiredtobereportedtotheReceiver,orifyou

fail toprovideawaiverofa law thatwouldprevent reporting, theReceivershallbeentitled to terminate,at itssolediscretion, theentireorpartofbanking/business

relationshipwithyouasmaybedeemedappropriatebytheReceiver.


ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้ 

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


เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซ้ำซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้กับบริษัทและสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับ

เป็นตัวแทนขาย (หรือเป็นผู้จัดจำหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผ่านผู้รับ โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด

(อันได้แก่ 1. บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผ่านผู้รับ

2.ผู้สนับสนุนการขายฯรายอื่นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น,และ3.สมาชิกของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้รับ,4.ตัวแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทใน

เครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด)ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีสิทธิใช้เอกสารข้อมูลคำยืนยันและคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลหรือหักณที่จ่ายตามเอกสารฉบับ

นี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนี่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและ

หน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง / ใช้เอกสารและข้อมูลใดๆของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับ

ท่านทุกประการ

In consideration of your (customer’s or applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/

consent toeachandeverycompanyand financial institution that thecustomeropenaccount/with through theReceiver;Youherebyacknowledgeandagree thatanyof

followingperson(s) (i.e.,1.anyassetmanagementcompany/fund/any financial institutionwithwhomyouopendepositaccountorsecurities tradingaccountorusingany

financialservicedirectlywithorthroughtheReceiver2.thedistributors/agents/andotherperson(s)relatedtotheaforesaidfunds/assetmanagementcompany/financial

institution,3.anymemberofFinancialBusinessGroupoftheReceiverand4.theagentsorrelatedpersonsoraffiliatedcompanyofthealltheaforesaidpersons)atpresent

or in future touseanydocuments, information, affirmation, consent related to identificationanddisclosureorwithholding, asmentionedand referred to in thisdocument

(hereinafter referred toas the “Documentand Information”) inaccordancewithanyapplicable laws (FATCAandAML/CTF)as if youhaveprovidedsuchDocumentsand

Information toeachof thoseaforesaidperson (s)yourself .You furtherherebyauthorize thoseperson (s) touse /provide /sharesuchDocumentand Informationamong

themselves.



ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการหักบัญชีและการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ

กับข้าพเจ้าเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

Bysigninginthespacebelow,Iherebyacknowledgeandagreetothetermsandconditionsspecifiedherein,includingthepermittingthedisclosureofinformation,account

withholdingandterminationofbanking/businessrelationship.



ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี ................................................................................................................................................... วันที่...................................................................................

SignatureofApplicant/Customer (.................................................................................................................................................) Date



ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร ................................................................................................................................................... วันที่...................................................................................

SignatureofOfficer (.................................................................................................................................................) Date

whoreceivesthedocument
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	 สำหรับเจ้าหน้าที่	








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

 ผู้รับคำขอใช้บริการ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุน

คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต	

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน....................................................................................................................................................................... เขียนที่ ..............................................................................................



เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน วันที่...................................................................................................


โทรศัพท์.......................................................................................................................................................................................... อีเมล .................................................................................................




ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้

ขอสมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตหรือขอเพิ่มรหัสผู้ใช้กับเลขที่ผู้ถือหน่วยที่ระบุข้างต้น



ขอมอบอำนาจ/ยินยอม/อนุมัติให้บุคคลที่ระบุดังต่อไปนี้ สามารถทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตใดๆ และเป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบประเมินการลงทุนรวมถึง
การให้ข้อมูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อบัญชีของข้าพเจ้า และให้ถือเอาข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า ตลอดจนมีอำนาจ
ในการยินยอม/รับทราบและให้การยืนยัน/ตกลงในเงื่อนไขข้อตกลงและข้อสงวนสิทธิใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนทั้งหมด
และความเสี่ยงเพิ่มเติมในบัญชีเดี่ยวบัญชีอื่นๆของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่มีแผน AIP ของข้าพเจ้าด้วย  ทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใน
อนาคตโดยให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า

1. รหัสผู้ใช้..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. รหัสผู้ใช้.........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....................................................................................................................................................................................................................................................



ประทับ
ตราสาขา

Internet_20190901

เอกสารประกอบคำขอ-สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

 ข้าพเจ้ารับทราบ ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในใบคำขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตและที่ระบุไว้ด้านหลังของใบคำขอใช้บริการทาง
อินเตอร์เน็ตนี้และ/หรือข้อสงวนสิทธิต่างๆรวมถึงเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

สำหรับ-นายทะเบียน

*OBJTINET* *DEFKINET*



โดยข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลง	ดังนี้	

1. ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ต่อเมื่อข้าพเจ้าเปิดบัญชีไว้กับบลจ.และได้เคยซื้อหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดนั้นแล้ว

2. ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี้ ข้าพเจ้าจะใช้รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของข้าพเจ้าที่ บลจ. มอบให้หรือรหัสผ่านที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้กำหนดหรือ

เปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว

3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชี

ธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและรับทราบว่าจะต้องทำรายการซื้อภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่
กรณี


4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน และที่ระบุอยู่บน

ระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.

5. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไป

อย่างเชื่องช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ ได้รับ
เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตรวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆและข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆอันเนื่องมาจาก
การเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทและยินดีรับ
ความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ


6. ข้าพเจ้าตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของข้าพเจ้า เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำ

รายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดยบลจ.เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

7. ข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านอินเตอร์เน็ตของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้าจะยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่าการทำ
รายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด


8. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้าขอจากบลจ. เป็นความลับและยอมรับว่าบลจ.จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่

ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของข้าพเจ้าทำรายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของบลจ.

9. บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆ ตามคำขอนี้ ได้ทุกขณะ ตามแต่บลจ. และ/หรือ ธนาคารจะเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงแก้ ไข

ดังกล่าวบลจ.และ/หรือธนาคารจะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า30วันณสำนักงานของบลจ.หรือที่ทำการธนาคาร

10.ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยที่ข้าพเจ้าได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของข้าพเจ้าหรือรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการ

กระทำของข้าพเจ้าเองโดยทางบลจ.จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการ

11.กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีเดี่ยว(บัญชีที่มีเจ้าของบัญชีเพียงหนึ่งคน):ข้าพเจ้ารับทราบว่าการทำแบบประเมินความเสี่ยงในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนบัญชีใดบัญชี

หนึ่งประเภทบัญชีเดี่ยวของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการทำด้วยตนเองหรือโดยผู้ ได้รับคำยินยอม/มอบอำนาจให้ทำรายการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ทำรายการ”) ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตFundlinkOnlineของบลจ.ทหารไทย(FundlinkOnline)ระบบของบลจ.ทหารไทยจะนำข้อมูลที่ประมวลได้จากแบบประเมินดังกล่าวไปทดแทนฐานข้อมูล
เดิมในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าที่เป็นบัญชีเดี่ยวทุกบัญชี นอกจากนี้ ทันทีที่ผู้ทำรายการทำการประเมินความเสี่ยงครั้งใหม่ในแต่ละครั้ง ระบบจะนำข้อมูลใหม่ไป
ประมวลกับข้อมูลตามแผน AIP ที่มีอยู่ของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่เป็นบัญชีเดี่ยว และจะแสดงรายการแผน AIP ทุกแผนในแต่ละบัญชีเดี่ยวทุกๆบัญชีของข้าพเจ้าที่มีระดับ
ความเสี่ยงการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของข้าพเจ้าในขณะนั้น เพื่อให้ผู้ทำรายการทำการยืนยันยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม (รวมถึงการยอมรับความเสี่ยง
ของกองทุนที่จะเข้าลงทุน ตลอดจนรับทราบคำแนะนำและคำเตือนต่างๆที่เกี่ยวข้อง) ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าหากผู้ทำรายการข้ามขั้นตอนการยืนยันยอมรับความ
เสี่ยงดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถทำรายการ AIP ที่เป็นรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าของข้าพเจ้าในส่วนของกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความ
เสี่ยงจากการประเมินครั้งล่าสุดของข้าพเจ้า และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าได้ตกลงและยินยอมและมอบอำนาจให้บุคคลใดมีอำนาจในการทำธุรกรรมทาง
ระบบอินเตอร์เน็ตของบลจ.ทหารไทยในบัญชีเดี่ยวของข้าพเจ้าไม่ว่าบัญชีใด(ซึ่งรวมถึงรายการการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนของข้าพเจ้า) ข้าพเจ้าขอมอบ
อำนาจเพิ่มเติมให้บุคคลนั้นมีอำนาจในการทำการยืนยันยอมรับความเสี่ยงการลงทุนและความเสี่ยงเพิ่มเติมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบลจ.ทหารไทยในบัญชีเดี่ยวบัญชี
อื่นๆของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่แผนAIPมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าด้วย







Directdebit_20190901 

เขียนท่ี...................................................................................... 
 วันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ.................. 

เรียน ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร............................................................................................. สาขา.............................................................................................. 

  ขาพเจา...........................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท.................................................................................. 
บัญชีเลขท่ี .........................................................................ช่ือบัญชี...........................................................สถานท่ีติดตอเลขท่ี................................................... 
ตรอก/ซอย................................................................. ถนน.................................................................. ตำบล/แขวง................................................................. 
อำเภอ/เขต....................................................................... จังหวัด..................................................................... โทร................................................................. 

  มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชำระคาซ้ือหนวยลงทุนใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด (ตอไปน้ีเรียกวา “บริษัท”) ตามจำนวนท่ีปรากฏในระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีทางธนาคารไดรับจากบริษัท และนำเงินดังกลาว
โอนเขาบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของบริษัท สำหรับผูถือหนวยลงทุนช่ือ...................................................................................................................   
เลขท่ีผูถือหนวย โดยมีความประสงคใหเปนบัญชี หลัก รอง 

  ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวา
จำนวนเงินท่ีบริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจำนวนท่ีปรากฏในระบบส่ือสารขอมูล
คอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงท่ีจะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยท้ังน้ีขาพเจาขอสละ
สิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินท่ีธนาคารไดหักโอนจากบัญชีของขาพเจา เพ่ือชำระหน้ีแกบริษัทตามจำนวนท่ีปรากฏในระบบส่ือสาร
ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชี
ในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบ
รายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

  ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีกลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุผลใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหัก
บัญชีเงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีไดเปล่ียนแปลงน้ันๆ ไดดวยทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 ลงช่ือ.......................................................................ผูใหความยินยอม 
  (........................................................................) 
 (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

 รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม ตรวจสอบแลวถูกตองโดยธนาคารเจาของบัญชี 

 

 ลงช่ือ................................................................... ลงช่ือ................................................................... 
  (...................................................................)  (...................................................................) 
   นายทะเบียน   ลายมือช่ือผูรับมอบอำนาจสาขา 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด บมจ.ธนาคาร............................................สาขา........................................ 

 การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน จะไดสามารถดำเนินการได ภายหลังจากไดรับจดหมายแจงเปนลายลักษณอักษรจาก บลจ.ทหารไทยแลว 
 

*OBJTDIRECDEBIT* *DEFKDIRECDEBIT* 



Directdebit_20190901 

เขียนท่ี...................................................................................... 
 วันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ.................. 

เรียน ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร............................................................................................. สาขา.............................................................................................. 

  ขาพเจา...........................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท.................................................................................. 
บัญชีเลขท่ี .........................................................................ช่ือบัญชี...........................................................สถานท่ีติดตอเลขท่ี................................................... 
ตรอก/ซอย................................................................. ถนน.................................................................. ตำบล/แขวง................................................................. 
อำเภอ/เขต....................................................................... จังหวัด..................................................................... โทร................................................................. 

  มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชำระคาซ้ือหนวยลงทุนใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด (ตอไปน้ีเรียกวา “บริษัท”) ตามจำนวนท่ีปรากฏในระบบส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอร ท่ีทางธนาคารไดรับจากบริษัท และนำเงินดังกลาว
โอนเขาบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของบริษัท สำหรับผูถือหนวยลงทุนช่ือ...................................................................................................................   
เลขท่ีผูถือหนวย โดยมีความประสงคใหเปนบัญชี หลัก รอง 

  ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวา
จำนวนเงินท่ีบริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจำนวนท่ีปรากฏในระบบส่ือสารขอมูล
คอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงท่ีจะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยท้ังน้ีขาพเจาขอสละ
สิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินท่ีธนาคารไดหักโอนจากบัญชีของขาพเจา เพ่ือชำระหน้ีแกบริษัทตามจำนวนท่ีปรากฏในระบบส่ือสาร
ขอมูลคอมพิวเตอรท่ีธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชี
ในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบ
รายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

  ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีกลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุผลใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือขอหัก
บัญชีเงินฝากฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีไดเปล่ียนแปลงน้ันๆ ไดดวยทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 ลงช่ือ.......................................................................ผูใหความยินยอม 
  (........................................................................) 
 (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

 รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม ตรวจสอบแลวถูกตองโดยธนาคารเจาของบัญชี 

 

 ลงช่ือ................................................................... ลงช่ือ................................................................... 
  (...................................................................)  (...................................................................) 
   นายทะเบียน   ลายมือช่ือผูรับมอบอำนาจสาขา 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด บมจ.ธนาคาร............................................สาขา........................................ 

 การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน จะไดสามารถดำเนินการได ภายหลังจากไดรับจดหมายแจงเปนลายลักษณอักษรจาก บลจ.ทหารไทยแลว 
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  แบบประเมิน Risk Profile ของลูกคาบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดา)  

กรุณาตอบคําถามใหครบถวนทุกขอ และสงกลับ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ช่ือ......................................................นามสกุล.............................................................. E-mail: ............................................................ 

เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจาหนาที่การตลาด ......................................................... 

 

 

ลงช่ือ ............................................. ลูกคาผูใหขอมูล  วันที่.................................  

การลงนามดังกลาวขางตนทานไดรับทราบขอตกลงในการรับบริการตามขอความดานหลังแลว โปรดอานขอตกลงในการรับบริการกอนลงนาม -à 

1. อายุ   

ก. มากกวา 55 ป   (1) ข. 45 – 55 ป  (2) 
ค. 35 – 44 ป     (3) ง. นอยกวา 35 ป  (4) 
 

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน    คาผอนบาน รถ 

คาใชจายสวนตัว และคาเล้ียงดูครอบครัว เปนสัดสวนเทาใด  

ก. มากกวา 75 % ของรายไดทั้งหมด (1) 
ข. 50  % ถึง 75 %  ของรายไดทั้งหมด (2) 
ค. 25 %  ถึง 50 %  ของรายไดทั้งหมด (3) 
ง. นอยกวา 25 %  ของรายไดทั้งหมด (4) 

 

3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร  

ก. มีทรัพยสินนอยกวาหน้ีสิน (1) 
ข. มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน (2) 
ค. มีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน (3) 
ง. มีความม่ันใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชีวิต

หลังเกษียณอายุแลว (4) 
 

4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใด

ตอไปน้ีบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)      

ก. เงินฝากธนาคาร  (1) 
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  (2) 
ค. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี  (3)          
ง. หุนสามัญ หรือสินทรัพยอ่ืนท่ีมีความเส่ียงสูง    (4)  

 

5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนน้ี 

ก. ไมเกิน 1 ป  (1) ข. 1 ถึง 3 ป  (2) 
ค. 3 ถึง 5 ป    (3) ง. มากกวา 5 ป  (4) 
 

6. วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ  

ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอแตตํ่าได (1) 
ข. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสีย

เงินตนไดบาง  (2) 
ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงิน

ตนไดมากข้ึน  (3)  
ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตนสวน

ใหญได  (4) 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง 

ทานเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุมการลงทุนใด มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ก. กลุมการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย          (1) 
 ข. ข. กลุมการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%       (2) 
ค. ค. กลุมการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%    (3) 

ง. ง. กลุมการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%  (4) 
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินท่ีมีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุน

สูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร 

ก. กังวลและต่ืนตะหนกกลัวขาดทุน   (1) 

ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง   (2) 

ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหน่ึง   (3) 

ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรับสูงขึ้น (4)  

9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงใน

สัดสวนเทาใด    
ก. 5% หรือนอยกวา  (1)  ข. มากกวา 5-10% (2) 
ค. มากกวา 10-12%     (3)  ง. มากกวา 12%  (4) 

10.  หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 

85,000 บาท ทานจะทําอยางไร 

ก. ตกใจ และตองการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง           (1) 
ข. กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินท่ีเส่ียงนอยลง      (2) 
ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา        (3) 
ง. ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ

เฉล่ียตนทุน          (4) 

สําหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ 

11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับ

ผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงินลงทุน

ทั้งหมด  และอาจตองลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสวน  ทานยอมรับไดเพียงใด 

ก. ไมได  ข. ได   

สําหรับการลงทุนในตางประเทศ 

12.  นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียนไดหรือไม? 

ก. ไมได  ข. ได             

2.5% 7% 
15% 

25% 

-1% 
-5% -15% 

-20% 

0% 

20% 

40% 

สําหรับเจาหนาท่ีบริษัท : ผูตรวจสอบลายมือชื่อลูกคา...................................................................................  วันท่ี................................................. 



 

 

 

ขอตกลงในการรับบริการ 

· ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยเพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทํา
แบบสอบถามน้ีเพื่อประโยชนในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับไดของตนเอง 

· ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลท่ีลูกคาแจงแกเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยเทาน้ัน ท้ังน้ี มิไดเปนการแสดงวาบริษัท
หลักทรัพยยอมรับถึงความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเช่ือถือของขอมูลของลูกคาท่ีลูกคาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว   

· เมื่อเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยทําการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคาและไดแจงใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ
ลงทุนของลูกคา ถือวาลูกคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากขอมูลท่ีลูกคาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแลว 

· ลูกคาควรศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการลงทุน (รวมท้ัง คําเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผู
ท่ีสามารถใหคําแนะนําการลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถ่ีถวนควบคูกับการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตราสารหรือการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ขอมูล
เก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีไดรับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย (ถามี) เปนเพียงขอมูลสวนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกคา
เทาน้ัน 

· การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง ซ่ึงไมผูกพันกับผลการประเมินของลูกคา และอาจมไิดเปนไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีไดรับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกคายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกคาตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกวาระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกคายอมรับวาการดําเนินการลงทุนของลูกคาอาจไม
เปนไปตามผลการประเมินและอาจไมแนนอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได 

· บริษัทหลักทรัพย ผูบริหาร รวมท้ังพนักงาน เจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยไมมคีวามรับผิด ภาระหรือหนาท่ีตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกคา 

· บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมิน และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดย
ไมจําตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด 

แบบประเมิน การดําเนินการท่ีเก่ียวของ และขอมูลท่ีเก่ียวของมีไวเพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเทาน้ัน  ซ่ึงลูกคาไดอานคําเตือนขางตนและ

ขอมูลท่ีเก่ียวของแลวและลูกคาไดเขาใจและตกลงตามคําเตือนและขอตกลงท่ีเก่ียวของเปนท่ีเรียบรอยแลว 

การประมวลผลของ หุน ใน 12 ขอ ใหบวกคะแนนของขอ 1 – 10 รวมกัน   รวม                                             คะแนน 

 

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

นอยกวา 15 1 เส่ียงตํ่า 

15-21 2 เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า 

22-29 3 เส่ียงปานกลางคอนขางสูง 

30-36 4 เส่ียงสูง 

37 ข้ึนไป 5 เส่ียงสูงมาก 



 

 

 

สวนที่ 3 ตัวอยางคําแนะนําเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผูลงทุน 

สัดสวนการลงทุน 

เงินฝากและตรา

สารหน้ีระยะส้ัน 

ตราสารหน้ีภาครัฐ  

ที่มีอายุมากกวา 1 

ป 

ตราสารหน้ี

ภาคเอกชน 
ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก*

 

เส่ียงตํ่า >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า <20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปานกลางคอนขางสูง <10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 

เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเส่ียงและประเภท 

ตราสารท่ีสามารถลงทุนได 

หากคะแนนนอยกวา 15  แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงตํ่า 

หมายความวา ทานตองการผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอย ไมตองการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงคการ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดเพียงเล็กนอย 

หากคะแนนต้ังแต 15 - 21 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า 
หมายความวา ทานเปนผูลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดนอย เนนปกปอง
เงินลงทุน  โดยมุงหวังรายไดสม่ําเสมอจากการลงทุน  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดบางสวน  
หากคะแนนต้ังแต 22 - 29 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางคอนขางสูง 

หมายความวาทานสามารถยอมรับมูลคาการลงทุนท่ีลดลงเปนคร้ัง
คราวได  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดปานกลาง  

หากคะแนนต้ังแต 30 - 36 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงสูง  

หมายความวา ทานยอมรับความเส่ียงไดสูง รับความผันผวนของ
ตลาดได และสามารถยอมรับการขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดคอนขางมาก 

· ตราสารอนุพันธไดบางสวน 

หากคะแนนต้ังแต 37 ขึ้นไป แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  

หมายความวา ทานตองการไดรับโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนสูง 
แมจะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนไดในระดับสูงพอควร 

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุน 

· ตราสารอนุพันธไดบางสวน 
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ใบตรวจสอบเอกสารเปิดบัญชีกองทุน (Mutual Fund  Check List) 

(เฉพาะเจ้าหน้าที/เท่านั1น) 

ลูกค้า ชื/อ      รหัส IC /IBA____________________________   สาขา/ทมี __ 

���� ลูกค้ายงัไม่มบีัญชีกองทุนกบั MBKET   

���� ลูกค้ามบีัญชีกองทุนกบั MBKET แล้วคอื    F___________________________________  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน IC BD Custodian AM 
1. Omnibus Account        

1.1. สญัญาแต่งตั�ง Omnibus Account     
1.2. หนงัสือใหห้กับญัชีเงินฝาก (ATS)     

2. FundConnext     
2.1. แบบฟอร์มเปิดบญัชี (FundConnext)      
2.2. แบบประเมินความเสี9ยง (Suitability)     
2.3. แบบฟอร์ม FATCA      

3. AMC (บลจ.)     
3.1. แบบฟอร์มเปิดบญัชี (AMC)     
3.2. แบบประเมินความเสี9ยง (Suitability)     
3.3. แบบฟอร์ม FATCA     
3.4. แบบฟอร์ม Internet trade     
3.5. แบบคาํขอใหห้กับญัชีเงินฝาก     

4. เอกสารประกอบ     
H.I       สาํเนาบตัรประชาชน     
H.J       สาํเนาทะเบียนบา้น     
H.L       สาํเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก     

5. แบบฟอร์ม MBKET     
5.1. แบบคาํขอเปิดบญัชีเพิ9มเติม-สาํหรับลูกคา้ปัจจุบนั (MBKET)     
5.2. แบบประเมินความเสี9ยง และ FATCA (MBKET)     
5.3. Credit Approval (CA) (MBKET)     
5.4. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(MBKET)     

6. อื9นๆ     
6.1. คาํสั9งซื�อหน่วยลงทุน     
6.2. Pay-in slip / หลกัฐานการชาํระเงินค่าซื�อ     

          \.L       หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินค่าซื�อหน่วยลงทุน LTF และ RMF จากบตัรเครดิต      
          \.H       สาํเนาหนา้บตัรเครดิต     
     
               

 
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 

 

 

____________________________ 

 AM Officer 

� สําหรับลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่

�-F-������-� 

  

____________________________ 

Custodian Officer 

� Key เปิดบญัชีในระบบ Smart แล้ว 

� เลข Unit Holder คือ _____________________ 
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