
- - 

* ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน / ทีอ่ยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ  Residence Registration Address / Address in home country 

FundConnext 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* * 

* 

* 

ข้อมลูคู่สมรส (ถ้ามี)  Spouse Information (if any)  

จํานวนบุตรหรอืบุตรบญุธรรมทียั่งไม่บรรลุนติิภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส)  
Number of children  who is under 20 and not married 

เพศ Gender 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย) 

ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname 

ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname 

Name - Surname (English) 
วันเดอืนปีเกดิ (ค.ศ.) Date of Birth ( ฺA.D.) 

มือถอื Mobile 

สญัชาต ิNationality 

ประเภทบตัร ID type  

ประเภทบตัร ID Type  บตุรคนที ่1 
First Child 

บตุรคนที ่2  
Second Child 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

สถานภาพ Marital Status 

บตัรประชาชน ID Card 

โสด Single สมรส Married หย่า Divorced หม้าย Widowed 

อเีมล์ E-mail 

ชาย Male นาย Mr. คาํนําหน้า Title 

คาํนําหน้า Title 

คาํนําหน้า Title 

นาย Mr. 

หญงิ Female นาง Mrs. 

นาง Mrs. 

นางสาว Miss 

วันเดอืนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth ( Aฺ.D.) 

นางสาว Miss 

อืน่ๆ Other 

อืน่ๆ Other 

วันท่ี Date 

โทรศพัท์ Telephone 

ประเภทบตัร ID Type  
เลขท่ี No. - - - - 
บตัรประชาชน ID Card 

พาสปอร์ต Passport 
ประเทศท่ีออก Issuing Country 

บตัรตลอดชีพ Not Expired 
บตัรคนต่างด้าว Alien Registration Card 

เลขที ่No. 

- - 

- - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - 

- - 

- - 

- - 

บตัรข้าราชการ / รฐัวิสาหกจิ  Government ID / State Enterprise ID ใบขบัขี ่Driver License 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

เลขท่ี No. 
บตัรประชาชน ID Card 

พาสปอร์ต Passport 
ประเทศท่ีออก Issuing Country 

บตัรตลอดชีพ Not Expired 
บตัรคนต่างด้าว Alien Registration Card 

บตัรคนต่างด้าว Alien Registration Card 

เลขที ่No. 

บตัรข้าราชการ / รฐัวิสาหกจิ  Government ID / State Enterprise ID ใบขบัขี ่Driver License 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

เลขที ่No. 

พาสปอร์ต Passport ประเทศท่ีออก Issuing Country 
เลขที ่No. 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

1. ข้อมูลส่วนบคุคลสําหรับประกอบการเปิดบัญชกีองทนุรวม Personal Information - For Mutual Fund Account 

2. ทีอ่ยู่ Address 

เดก็ชาย / นาย  Mr. เดก็หญงิ / นางสาว  Miss 

ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname 

ประเภทบตัร ID Type  บตัรประชาชน ID Card 

คาํนําหน้า Title วันเดอืนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth ( Aฺ.D.) 

บตัรคนต่างด้าว Alien Registration Card 
เลขที ่No. 

พาสปอร์ต Passport ประเทศท่ีออก Issuing Country 
เลขที ่No. 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 
เดก็ชาย / นาย  Mr. เดก็หญงิ / นางสาว  Miss 

* Required 

* ทีอ่ยู่ทีท่าํงาน  Workplace Address 

เลขท่ี Address No. 
บรษัิท Company name 

ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

ตามทะเบยีนบ้าน  
Same as Residence Registration Address 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  
Other (Please specify) 

หน้า 1 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 



* Required 

อาชพี Occupation ประเภทธุรกิจ Business Type 
เกษตรกร  Agriculturist ค้าของเก่า / วัตถโุบราณ  Antique Trading 

นายหน้าจดัหางาน  Recruitment Agency 

กจิการครอบครวั  Family Business โอนและรบัโอนเงนิท้ังภายในและต่างประเทศ  
Domestic or International Money Transfer 

พนักงานบรษัิท  Corporate Employee 

พนักงานรฐัวิสาหกจิ  State Enterprise Employee 

คาสโิน / การพนัน  Casino / Gambling 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน  Housewife 

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  Foreign Currency Exchange 

อาชีพอสิระ  Self-Employed 

มหาวิทยาลยั / โรงเรยีน / สถานศกึษา   
University / School / Education Center 

เจ้าของกจิการ / ธุรกจิส่วนตวั  Business Owner 
พระภิกษุ / นักบวช  Buddhist Monk / Priest 

การเงนิ / ธนาคาร  Financial Service / Banking 

นักการเมือง  Politician 
เกษียณอายุ  Retirement ประกนัภัย / ประกนัชีวิต  Insurance / Assurance 

ข้าราชการ  Government Employee สถานบรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร  Entertainment Business 

นักเรยีน / นักศกึษา  Student 
อสงัหารมิทรพัย์  Property / Real Estate 

แพทย์ / พยาบาล  Doctor / Nurse 

ค้าอญัมณี / ทอง  Jewelry / Gold Trading 

นักลงทุน  Investor 

โรงแรม / ภัตตาคาร  Hotel / Restaurant 

คร ู/ อาจารย์  Teacher ธุรกจินาํเท่ียว / บรษัิททัวร์  Travel Industry / Travel Agency 

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด 
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque 

อาวุธยุทธภัณฑ์  Armament 

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature 
(                                                            ) 

คาํส่ังสําหรับการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายสําหรบัเงนิปันผล
Do you consent to the deduction of withholding tax against  
dividend payment? 

ยินยอม Consent ไม่ยินยอม Do not consent 
รายได้ต่อเดือน (บาท)  Monthly Income (Baht) แหล่งทีม่าของรายได้ Source of Income  

< 15,000 
เงนิเดอืน Salary 
เงนิออม Savings 

ประกอบธุรกจิ Own Business 

15,001 - 30,000 มรดก Inheritance 

เงนิเกษยีณ Retirement Fund 
อืน่ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)  

100,001 - 500,000 

30,001 - 50,000 
500,001 - 1,000,000 

50,001 - 100,000 
> 1,000,000 การลงทุน Investment 

* * 

* * 

แหล่งทีม่าของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country 
ประเทศไทย  Thailand 

(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ  You can select more than 1 item) 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)  

* * 

ผู้แนะนาํลกูค้า Referral 

* ทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้  Contact Address 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

ตามทะเบยีนบ้าน  
Same as Residence Registration Address 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  
Other (Please specify) 

ตามท่ีทํางาน  
Same as Workplace Address 

ท่านเคยมปีระวติัการกระทาํผิดกฏหมายฟอกเงินหรอืไม่
Do you have any money laundering infringement record? 

ท่านเป็นนกัการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนกัการเมือง หรือบุคคลทีม่สีถานภาพ 
ทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? 

ใช่ Yes ไม่ใช่ No 
ใช่ Yes ไม่ใช่ No 

* 
* 

ท่านเคยถูกปฏเิสธการรับทาํธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงนิอ่ืนหรอืไม่
Have you ever been denied to process transaction from other 
financial institutions? 

ใช่ Yes ไม่ใช่ No 

* 

ผู้รบัเปิดบัญชี Accepted By 

หน้า 2 
2. ทีอ่ยู่  Address 

3. ข้อมลูเพ่ิมเติม  Background 



4. การเปิดบัญชกีองทนุรวม Account Information - For Mutual Fund บญัชนีีเ้ปิดเพือ่ตนเองเท่านัน้ For your own account 

ทีอ่ยู่สําหรบัจัดส่งเอกสาร Mailing Address* 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

ตามทะเบยีนบ้าน  
Same as Residence Registration Address 

ตามทีอ่ยู่ท่ีตดิต่อได้  
Same as Contact Address 

ตามท่ีอยู่ท่ีทํางาน  
Same as Workplace Address 

ส่งทางอเีมล์ 
E-mail 
อืน่ๆ (โปรดระบุ)  
Other (Please specify) 

วตัถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* 
เพือ่การลงทุนระยะสัน้ Short-term Investment 

เพือ่สทิธิประโยชน์ทางภาษ ีFor Tax Benefits 

 ตามบัญชีธนาคารสาํหรบัการซ้ือหน่วยลงทุน  Same as Bank Account for Subscription 

เพือ่การเกษียณ Retirement Investment 
เพือ่การลงทุนระยะยาว Long-term Investment 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ 
Other (Please specify) 

เพือ่เกบ็ออม For Savings 

บญัชธีนาคารสําหรบัหักเงนิเพ่ือการซ้ือหน่วยลงทนุ* 
Bank Account for Subscription

หมายเหตุ
บญัชีธนาคารสาํหรบัหกัเงนิเพือ่การซ้ือหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรบัเงนิปันผล ผู้ถอืหน่วยและเจ้าของบญัชีต้องเป็นบคุคลเดยีวกนั 

บญัชธีนาคารสาํหรบัการขายหน่วยลงทนุและรับเงนิปันผล* 
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

ลาํดบั 
No. 
1 

2 
3 
4 

บญัชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัชี 
Account No. 

ช่ือบัญชี 
Account Name 

5 

ลาํดบั 
No. 
1 

2 
3 
4 

บญัชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัชี 
Account No. 

ช่ือบัญชี 
Account Name 

5 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

FundConnext 

* Required 

เลขทีล่กูค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type*
ผู้แนะนาํการลงทุน Investment Consultant 
เลขท่ีใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน Investment Consultant's License No. 

บญัชีเปิดช่ือ  Segregate 
บญัชีปิดช่ือ  Omnibus 

(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ  You can select more than 1 item) 

วันท่ี Date 

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature 
(                                                            ) 

หน้า 3 

- - 



FundConnext 

ข้อกําหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมตามทีร่ะบไุว้ดังต่อไปนี ้ ถอืเป็นส่วนหนึง่ของคาํขอเปิดบญัชีกองทุนรวมผ่านบรกิาร FundConnext กบับรษัิทหลกัทรพัย์จัดการกองทุนทีเ่ข้าร่วม 
โครงการดังกล่าว (“บริษทัจัดการ”)  โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทนุรวม (“ผู้ลงทนุ”) ได้ลงนามในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวมเพือ่รบัทราบและตกลงเข้าผกูพนัและปฏบิติัตามข้อกําหนดและเงือ่นไขดังต่อไปน้ี 
1.  ผู้ลงทนุตกลงให้บรษัิทจัดการใช้ต้นฉบบัของคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวมและเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุนรวมทีผู่้ลงทนุได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบญัชีกองทนุรวมสาํหรบับรษัิท 

จัดการทกุรายทีผู่้ลงทนุประสงค์จะเปิดบญัชีกองทนุรวม และในกรณทีีบ่รษัิทจัดการใช้สาํเนาของเอกสารข้างต้น (สาํเนากระดาษ สาํเนาในรปูแบบของการสแกนข้อมลูหรอืสาํเนาทีจั่ดเก็บในรปูแบบ 
ทางอเิลก็ทรอนิคส์อืน่ใด) ผู้ลงทนุตกลงให้สาํเนาเอกสารดังกล่าวมผีลใช้บงัคบัตามกฎหมาย และใช้ผกูพนักับผู้ลงทนุได้เสมอืนกับต้นฉบบัของเอกสาร 

2.  ผู้ลงทนุขอรบัรองและยนืยนัว่าข้อมลูทีใ่ห้ไว้ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุรวม แบบสอบถามเพือ่กําหนดความเส่ียงของผู้ลงทนุ และ/หรอืตามข้อสอบถามเป็น 
ครัง้คราวของบรษิทัจัดการ เป็นข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ และเป็นปัจจุบนั และหากข้อมลูดังกล่าวมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต ผู้ลงทนุตกลงแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืแจ้งในรปู 
แบบอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรบัให้บรษัิทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณทีีภ่ายหลงับรษัิทจัดการมกีารติดต่อผู้ลงทนุตามวธิกีารท่ีระบไุว้ในข้อ 8 เพือ่แจ้งยนืยนั หรอืปรบัปรงุข้อมลูข้างต้นไป 
ยงัผู้ลงทนุ หากผู้ลงทนุไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูหรอืตอบกลบัตามวธิกีารและภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ผู้ลงทนุตกลงให้บรษัิทจัดการยดึถือข้อมลูล่าสดุทีม่อียู่เดิมเป็นข้อมลู 
ปัจจุบนัของผู้ลงทนุ 

3.  ผู้ลงทนุขอให้ความยนิยอมโดยมิอาจเพกิถอนได้ แก่บรษัิทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรอืโอนไปต่างประเทศ หรอืเปิดเผยซ่ึงข้อมลูของผู้ลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูใดๆ ในบญัชีกองทนุรวมทัง้หมดที ่
ผู้ลงทนุมกัีบบรษัิทจัดการให้กับบคุคลดังต่อไปน้ีได้ตามทีบ่รษิทัจัดการเห็นสมควร เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรอืการปฏิบติัตามกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืเพือ่ประโยชน์ 
ในการให้บรกิารหรอืเสนอผลติภณัฑ์ทางการลงทนุแก่ผู้ลงทนุ และ/หรอืเพือ่การดําเนินงานของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ และ/หรอืเพือ่การดําเนินการตามข้อผกูพนัทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทุนม ี
หน้าทีต้่องปฏบิติั 

4.  ในกรณทีีผู่้ลงทนุไม่สามารถปฏบิติัตามคาํขอของบรษัิทจัดการในการนําส่งข้อมลู เอกสาร และหรอืคาํยนิยอมเพ่ิมเติมตามทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องดําเนินการตามกฎหมายทัง้ในและ 
ต่างประเทศหรอืตามข้อผกูพนัทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องปฏบิติั หรอืเป็นเรือ่งทีจํ่าเป็นสาํหรบัการดําเนินงาน หรอืการลงทนุของบรษิทัจัดการหรอืกองทนุ หรอืผู้ลงทนุไม่ปฏบิติัตาม 
ข้อกําหนด และเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวม ผู้ลงทนุตกลงยนิยอมให้บรษัิทจัดการสามารถระงบัการให้บรกิารใดๆอนัเก่ียวข้องกับบญัชีกองทนุรวมของผู้ลงทนุได้ รวมทัง้ดําเนินการปิดบญัชี 
กองทนุรวมของผู้ลงทนุ โดยผูล้งทนุขอมอบอาํนาจ และขอให้ความยนิยอมโดยมอิาจเพกิถอนได้ แก่บรษัิทจัดการในการปิดบญัชีกองทนุรวม และ/หรอืดําเนินการขายคนืหน่วยลงทนุเพือ่ปิดบญัชี 
กองทนุรวมของผู้ลงทนุได้ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมอืนว่าเป็นการดําเนินการของผู้ลงทนุเอง และผู้ลงทนุตกลงจะไม่เรยีกร้องค่าเสยีหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดําเนนิการ 
ดังกล่าวบรษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องปฏบิติั 

5.  ผู้ลงทนุรบัทราบและตกลงว่าบรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่อนุมติัหรอืปฏเิสธคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม หรอืการทาํธรุกรรมกับผู้ลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วน ได้โดยไม่จําเป็นต้องช้ีแจงแสดงเหตุผล 
ใดๆแก่ผู้ลงทนุ และการตัดสนิใจของบรษัิทจดัการให้ถอืเป็นทีส่ดุ ทัง้น้ี ให้รวมถงึการสงวนสทิธทิีเ่ป็นไปตามข้อกําหนดสทิธ ิและหน้าทีข่องบรษัิทจัดการทีร่ะบไุว้ในหนังสอืช้ีชวน ตลอดจนเง่ือนไข 
และข้อกําหนดอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการได้กําหนดไว้ 

6.  ในกรณทีีผู่้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุให้กับบรษัิทจัดการโดยผ่านบรกิาร FundConnext หรอืผู้ลงทนุส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบั 
เปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านทางบรกิารส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทางระบบอนิเตอร์เนต็ของผู้ให้บรกิาร FundConnext ผู้ลงทนุตกลงให้ถอืเอาข้อมลูคาํสัง่ทีบ่รษัิทจัดการได้รบัจาก 
บรกิาร FundConnext มผีลผกูพนัผู้ลงทนุเสมือนหน่ึงผู้ลงทนุได้ลงนาม และยืน่แบบฟอร์มคาํสัง่ในการทาํรายการดงักล่าวต่อบรษัิทจัดการและข้อมลูดังกล่าวถือเป็นหลกัฐานทีถ่กูต้องสมบรูณ์ และ 
ใช้อ้างองิสาํหรบัการทาํรายการของผู้ลงทนุได้  

7.  ผู้ลงทนุยนืยนัว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง้ ผู้ลงทนุได้รบัหนังสอืช้ีชวน หรอืคู่มอืการลงทนุใน LTF หรอื RMF แล้วแต่กรณ ีหรอืเอกสารอืน่ใดทีใ่ช้ในการขายหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการ และ/หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืบคุคลธรรมดาทีท่าํหน้าทีเ่ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทนุ รวมทัง้พนักงานผู้ทาํหน้าทีใ่นการขายหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทนุมคีวามรู้ 
และความเข้าใจเก่ียวกับการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอย่างดีว่า 

8.  บรรดาการติดต่อ หนังสอืติดต่อ และ/หรอืหนังสอืบอกกล่าว และ/หรอืเอกสารหรอืข้อมลูอืน่ใด ทีจ่ะติดต่อหรอืส่งให้แก่ผู้ลงทนุ ให้บรษัิทจัดการสามารถติดต่อด้วยวธิใีดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง 
โทรศพัท์ โทรสาร ข้อความสัน้ (SMS) ไปรษณย์ีอเิลค็ทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนหรอืไม่ลงทะเบยีนก็ตาม หรอืให้คนนําไปส่งเอง หรอืผ่านทาง applications หรอืสือ่สงัคมออนไลน์  
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรอื Facebook) หรอืการติดต่อสือ่สารด้วยวธิอีืน่ใด ในกรณทีีไ่ด้ส่งไปยงั เลขหมายโทรศพัท์ โทรสาร ทีอ่ยู่ทางอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) ทีอ่ยู่ทีร่ะบไุว้ 
ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม หรอืทีผู่้ลงทนุได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสอืครัง้หลงัสดุแล้ว หรอืส่งผ่านไปยงั applications ทีผู่้ลงทนุ download ไว้ หรอืเผยแพร่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีผู่้ 
ลงทนุได้เข้ามาติดตามหรอืเพิม่ช่ือเพือ่รบัข้อมลูไว้ ให้ถอืว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทนุแล้วโดยชอบ ทัง้น้ี โดยไม่คาํนึงว่า ผู้ลงทนุจะได้รบัด้วยตนเอง หรอืมผีู้รบัไว้ หรอืจะได้เปิดอ่านข้อมลูหรอืไม่ก็ตามสาํหรบั 
ในกรณทีีส่่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทนุย้ายทีอ่ยู่ หรอืทีอ่ยู่ทีก่ล่าวน้ีเปลีย่นแปลงไป หรอืถูกรือ้ถอนไป โดยไม่มกีารแจ้งการย้ายหรอืการเปลีย่นแปลงหรอืการรือ้ถอนน้ันเป็นหนังสอืถึงบรษัิทจัดการก็ดี  
หรอืส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ทีอ่ยู่ทางอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) หรอืทีอ่ยู่ทีผู่้ลงทนุได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสอืครัง้หลงัสดุไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบนักดี็ ให้ 
ถอืว่าผู้ลงทนุได้รบัและทราบหนงัสอืติดต่อ คาํบอกกล่าว ข้อมลูหรอืหนังสอือืน่ใดของบรษัิทจัดการแล้วโดยชอบ 

9.  เพือ่ให้บรษัิทจัดการ (รวมถึงกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือหน่วยลงทนุและผู้เก่ียวข้องกับกองทนุ สามารถปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพือ่เป็นการลดข้ัน 
ตอนทีผู่้ลงทนุจะต้องนําส่งเอกสาร ข้อตกลงอนัเก่ียวกับหน้าทีข่องผู้ลงทนุ ข้อมลู คาํยนืยนั และคาํยนิยอมใดๆเก่ียวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมลู/หกั ณ ทีจ่่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA  
Form และเอกสารท่ีอ้างถงึใน FATCA Form) (ซึง่ต่อไปน้ีจะรวมเรยีกว่า “เอกสารและข้อมลู”) ให้กับบคุคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุน้ี   
หากผู้ลงทนุให้หรอืจะให้เอกสารและข้อมลูแก่บคุคลใดบคุคลหน่ึงข้างต้น ผู้ลงทนุตกลงและยนิยอมให้บคุคลดังกล่าวข้างต้นทัง้หมดรวมถึงตัวแทนมสีทิธใิช้เอกสารและข้อมลูดังกล่าวเสมอืนหนึง่ว่า ผู้ 
ลงทนุได้มอบเอกสารและข้อมลูน้ัน กับบคุคลดังกล่าวทกุราย และให้บคุคลดังกล่าวทกุรายสามารถนาํส่ง/ใช้เอกสารและข้อมลูน้ันระหว่างกันได้ ทัง้น้ี บรษัิทจัดการ และ/หรอืบคุคลแต่ละรายข้างต้น 
สงวนสทิธใินการขอเอกสารและข้อมลูเพิม่เติมจากผู้ลงทนุในภายหลงัได้ 

10.  ผู้ลงทนุตกลงผกูพนัและปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขต่างๆในหนังสอืช้ีชวนของแต่ละกองทนุรวมทีผู่้ลงทนุได้ลงทนุไว้ ข้อกําหนดและเงือ่นไขในแบบฟอร์มซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
ระเบยีบปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องกับผู้ถอืหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมเพ่ิมเติมจากข้อกําหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมน้ีตามทีแ่ต่ละบรษัิท 
จัดการจะกําหนด รวมถงึทีจ่ะมกีารแก้ไขเพิม่เติมในอนาคต ซึง่ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบระเบยีบปฏบิติัทีเ่ก่ียวข้องกับผู้ถอืหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวม 
เพิม่เติมของแต่ละบรษัิทจัดการได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษัิทจัดการดังกล่าว 

11.  ผู้ลงทนุยอมรบัและตกลงว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมน้ียงัคงมผีลใช้บงัคบักับผู้ลงทนุต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลงัว่าบรษัิทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขาย หรอืรบัซือ้ 
คนืหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่จะยกเลกิหรอืไม่ได้ใช้บรกิาร FundConnext แล้ว 

     (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผู้ลงทนุควรจะศกึษาข้อมลูต่างๆ ตามทีร่ะบไุว้ในหนังสอืช้ีชวนอย่างละเอยีดรอบคอบ 
     (2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่เป็นการฝากเงนิ และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผู้ลงทนุอาจได้รบัเงนิลงทนุคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบัชําระเงนิค่าขายคนื 
         หน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรอือาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตามทีไ่ด้มคีาํสัง่ไว้ 
     (3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืบคุคลธรรมดาทีท่าํหน้าทีเ่ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแต่งต้ัง (รวมทัง้พนักงานผู้ทาํหน้าทีใ่น 
         การขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าว) ให้คาํแนะนาํทัว่ไปหรอืคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุจะได้รบัคาํเตือนในเรือ่งต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร 
         ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด อนัได้แก่ 
 (ก) คาํเตือนเก่ียวกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
 (ข) คาํเตือนเก่ียวกับความเสีย่งในการลงทนุของกองทนุรวมน้ันๆ 
 (ค) คาํเตือนในกรณทีีม่กีารให้คาํแนะนาํทัว่ไปว่า คาํแนะนําดังกล่าวมใิช่คาํแนะนาํแก่ผู้ลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจง และคาํแนะนาํน้ันไม่ได้เกิดจากการวเิคราะห์หรอืคาํนึงถึงวตัถุ 
      ประสงค์ในการลงทนุ ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทนุ 
 (ง) คาํเตือนในกรณีทีม่กีารให้คาํแนะนําเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณทีีผู่้ลงทนุปฏิเสธการให้ข้อมลูส่วนตัวหรอืการให้ข้อมลูส่วนตัวทีเ่ป็นปัจจุบนั ผู้ลงทนุอาจได้รบัคาํแนะนําทีไ่ม่เหมาะสม 
     กับวตัถุประสงค์ ฐานะทางการเงนิหรอืความต้องการของผู้ลงทนุ เน่ืองจากคาํแนะนําทีใ่ห้น้ันได้พจิารณาจากข้อมลูเพยีงเท่าทีผู่้ลงทนุเปิดเผยให้ทราบหรอืกฎหมายกําหนด ผู้ลงทนุ 
     ยนืยนัว่า การลงทุนเป็นการตัดสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุโดยลาํพงัไม่มผีลเป็นการผกูพนับรษัิทจัดการและไม่มผีลให้บรษิทัจัดการต้องรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 
     (4) สาํหรบัผู้ลงทนุในกองทนุรวม RMF และ LTF  ผู้ลงทนุได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความทีป่รากฏอยู่ในคู่มอืการลงทนุใน LTF หรอื RMF แล้วแต่กรณ ีและผู้ลงทนุรบัทราบว่าบรษัิท 
         จัดการมไิด้เป็นผู้ให้คาํแนะนาํ หรอืให้คาํปรกึษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทนุ รวมทัง้ผู้ลงทนุจะไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวม RMF และ LTF ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนาํไปเป็น 
         ประกันได้ 

     (1) ผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรอืการลงทุนของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ 
     (2) หน่วยงานหรอืองค์กรใดๆของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 
     (3) บคุคลอ่ืนใดตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่ามคีวามจําเป็นต้องใช้ข้อมลูดังกล่าวเพือ่วตัถุประสงค์ข้างต้น 

ข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบัญชกีองทนุรวม 

หน้า 4 
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หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษทัแม่  บริษทัในเครอื รวมถึงกลุ่มธรุกิจการเงินของบุคคลข้างต้น  (ไม่วา่แต่ละ
รายหรอืรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกวา่ “ผูร้บั”) เพื่อประโยชน์ของผูร้บั และบุคคลท่ีสามตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของหนังสือฉบบัน้ี  

โดยให้ถือว่าบุคคลดงักลา่วทัง้หมดเป็นผูร้บัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

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 / ค ายืนยนั / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s  Information / representation / and agreements 

วนัท่ี/Date  
 ผูข้อเปิดบญัชี/ผู้ ใ ช้บริการ  Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

 

(ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกลุ) _______________________________ 

(Title/Name/Surname) 

สญัชาติ 
Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that 
you hold. 

บตัรประชาชนเลขท่ี (ส าหรบัคนไทย)  
Thai Citizen ID Card No.  

หนังสือเดินทาง เลขท่ี (เฉพาะคนต่างชาติ)  
Passport No. (Non-Thai only) 
 
 
 
 
0     

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

สถานะของลกูค้า 
Status of Customer 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 
Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ ทา่นเป็นบุคคลเมรกิา 
ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม์ 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) 

 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหน่ึงในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ “ใช ่หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. You 
must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 

 
 

❷ 

โปรดตอบ “ใช่” หากส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของทา่นจะ
หมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่า่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 
ควรตอบ “ไมใ่ช”่ หากบตัรดงักล่าวของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที ่ทา่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์นี้ 
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 

 

 

1.1 ค าถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / U.S. Person Status cheek 

    1   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   Are you a U.S. Citizen? ไม่ใช่/No 

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

AIMC Standard form 
ส าหรบัลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
For Individual Customer 
(ฉบับจัดท ำโดย ทีมงำน FATCA ของอุตสำหกรรม บลจ.) 

(Prepared by FATCA working team of Thai 

Asset Management Industry) 
 

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน             

Form for Declaration of Status as U.S.  or 

Non-U.S. Person 

 

ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกาา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรอืไม่  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 
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ไมใช่/No  

3 

 

ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: 
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 

 

1.2 ค าถามเพ่ิมเติม / Additional Questions  
(โปรดขา้มค าถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมรกินัตามขอ้ 1 – 3 และไดก้รอกแบบฟอรม์ W-9  แลว้) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้ 
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
(1) ส าเนาบตัรประชาชนส าหรบัคนไทย(หนงัสอืเดนิทางส าหรบัคนตา่งชาตทิีแ่สดงวา่ไมใ่ช่คนอเมรกินั)  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) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการเสยีสญัชาตอิเมรกินั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทีต่อบ”ใช”่  ในขอ้ ❹ ขา้งสา่งนี้  
A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 

 
❺ 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยนืยนัและการเปลีย่นแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์น้ี หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ ผูร้บัมสีทิธใิช้
ดุลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 

3. ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บั ไดท้ราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอร์มน้ีไมถู่กตอ้ง และในกรณีที่
ผูร้บัมกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมเพิม่เตมิ ทา่นตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีผู่ร้บัก าหนด 
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be 
incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 

4. ทา่นรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีทีท่่านไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าส่งขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ เกี่ยวกบัสถานะของท่าน ผูร้บัมสีทิธใิช้ดุลย
พนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the 
Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver. 

 
ส่วนท่ี 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 
 
 

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บัในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี้ 
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บรษิัทในกลุ่มของผูร้บั (ในการปฏิบตัติาม FATCA หรอืกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทัง้ในประเทศ และ/หรอื 
ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูคา้ ทีอ่ยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะ
ตามหลกัเกณฑ์เรื่อง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมูลคา่คงเหลอืในบญัชี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงนิ 

  
   4     \ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว  

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

  

6 
ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 7 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 8 

 

ท่านมีท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรฐัอเมริกา ส าหรบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่านผู้รบัใช่หรือไม่  

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

หรือไม่ 

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 ? 
 
ท่านมีค าสัง่ท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน/ หรือมีอยู่กบัผู้รบั ไปยงับญัชี ในสหรฐัอเมริกา 
ใช่หรือไม่ 
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.? 
 ท่านมีการมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้
กบั/ผา่น/หรือมีอยู่กบัผู้รบัใช่หรือไม่ ใช่/Yes  ไม่ใช่/No      ท่ีเปิดไว้กบั/ผา่น[TMBAM Note 6] หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจทางการเงินของ LHFG ใช่หรือไม่  
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? 
 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
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ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บัผูร้บั และ/หรอืเปิดบญัชผีา่นผูร้บั ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/
ทางธุรกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุม่ของผูร้บั หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
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, 
including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), 
account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets 
held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which 
may be requested or required by the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่นทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผา่นผูร้บั รวมถงึเงนิไดท้ีท่า่นไดร้บัจากบญัชดีงักลา่วในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ 
IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่งๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as required by the local and/or foreign tax 
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3.  หากท่านไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่ผูร้บั หรอืไมใ่หค้ ายนิยอมใหผู้ร้บัด าเนินการอื่นใดรวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูและการหกั ณ ทีจ่า่ย ตามทีร่ะบุในหนังสอืฉบบันี้   ผูร้บัมสีทิธใิช้ดุลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามที่
ผูร้บัเหน็สมควร 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to 
provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with 
you as may be deemed appropriate by the Receiver. 

 
ส่วนท่ี 4 
Part 4 

การอนุญาตให้บคุคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 เพือ่ความสะดวกของทา่น (ลกูคา้/ผูข้อใชบ้รกิาร) และเป็นการลดภาระความซ ้าซอ้นของทา่นในการน าสง่เอกสาร/ขอ้มลู/ค ายนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิตา่งๆ ทีเ่ป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี่ผูร้บั

เป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณีทีท่่านเปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผา่นผูร้บั  โดยหนังสอืฉบบันี้ ท่านรบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคลดงัตอ่ไปนี้ทัง้หมด
(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีท่า่นท าธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผา่นผูร้บั 
2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้,  และ 3. สมาชกิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทั
ในเครอื ของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิช้เอกสารขอ้มูล ค ายนืยนัและค ายนิยอมใด ๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูล  หรอืหกั ณ ที่จ่าย ตาม
เอกสารฉบบันี้และเอกสาร/ข้อมูลที่อ้างถึง (ซึง่ต่อไปนี้จะรวมเรยีกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมอืนหนี่งว่า ท่านไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนัน้ และไดใ้หค้ ายนืยนั/ค ายนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย   และให้
บุคคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและตา่งประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถน าสง่ / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของทา่นระหวา่งกนัได ้ไมว่า่จะอยูใ่นรปูส าเนาหรอืเอกสารฉบบั
จรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัทา่นทุกประการ  

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 to each 
and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e.,  1. 
any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or 
through  the Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial 
Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future  to use any documents, 
information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document and 
Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  you  have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself 
.You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.  

 
 

 
ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธท์าง
การเงนิ/ทางธรุกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การนี้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั  
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account 
withholding and termination of banking/business relationship. 

 
ลายมือช่ือผูข้อเปิดบญัชี ………………………………………………………………. วนัท่ี 
Signature of Applicant  (....................................................) Date 
  

 
ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผูร้บัเอกสาร ………………………………………………………………… วนัท่ี 
Signature of Officer  (....................................................) Date 
who receives the document  
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วนัที/่ Date  

 ใบบนัทกึขอ้มูลลูกคา้บคุคลธรรมดา/ Individual Client Information Form
    กรุณากรอกขอ้มูลทกุ ๆ ขอ้ กรณีไม่มีขอ้มูลตอ้งกรอกในขอ้ใด ใหร้ะบ ุ"ไม่มี" หรือ "-"/ Please fill in all information below, if no information, please fill "NA" or "-"

ช่ือ-นามสกลุ/ Name-Surname   เลขที่บญัชี/ Account No.

ช่ือสถานที่ท างาน/ บริษทั/ สถานศึกษา/ อาชีพ/ ต าแหน่ง/  ประเภทธุรกจิ/ 

Company/ Campus Name        Occupation/ Position    Business Type

สถานที่ต ัง้ที่ท างาน/  โทรศพัทท์ี่ท างาน/

Address of Company   Office Tel. No.

รายไดต้่อเดือน/ Monthly Personal Income

ต า่กว่า/ Under 15,000 บาท/ Baht 15,001-50,000 บาท / Baht 50,001 - 100,000 บาท / Baht

100,001 - 300,000 บาท / Baht 300,001- 500,000 บาท / Baht มากกว่า / Above 500,000 บาท / Baht

ภาระคา่ใชจ้า่ยตอ่เดือน/ Monthly Expense บาท/ Baht

แหล่งที่มาของรายได/้เงินลงทนุ ประเทศไทย/   อืน่ ๆ      

Source of Wealth  Thailand       Others     กรุณาระบปุระเทศ/ Please Specify Country 

แหล่งที่มาของรายได/้ เงินเดือน/ รายไดจ้ากธุรกจิส่วนตวั/ ค่าเช่า/

Source of income Salary/ Income from own business Rental

ดอกเบี้ย/ เงินปนัผล/ อืน่ ๆ/

Interest/ Dividend Others กรุณาระบ/ุ Please Specify

ต าแหน่งทางการเมือง/ ไม่มี/ มี กรุณาระบ/ุ

Political Title No Yes Please indicate

รายไดอ้ืน่ ๆ/ Other income แหล่งที่มาของรายไดอ้ืน่ ๆ/ Other sources of income

สินทรพัยโ์ดยประมาณ/ Estimated Liquid Assets

เงินฝากธนาคาร/      มูลค่า/ บาท/ 

 Bank Deposit           Value Baht 

วงเงินสินเช่ือ/ บาท/ ภาระหน้ี ถา้มี/              บาท/

Credit Facilities Baht Debt, if any                    Baht

ช่ือธนาคาร/ สถาบนัการเงิน/

Bank/ Financial Institution Name

ที่พกัอาศยั/           มูลค่า/ บาท/ ภาระผูกพนั ถา้มี/              บาท/

Residence             Value Baht Indebtedness, if any              Baht

ที่ดิน/                 มูลค่า/ บาท/ ภาระผูกพนั ถา้มี/              บาท/

Land                   Value Baht Indebtedness, if any              Baht

กรณีถอืครองหุน้ในกจิการเกนิ 25% โปรดระบช่ืุอบริษทั/ ถอืครอง/ %

For Shareholder more than 25% please specify company name Hold

ทรพัยส์ินอืน่ ๆ/ มูลค่า/ บาท/

Other Assets Value Baht

แหล่งที่มาของทรพัยส์ิน/ Source of Asset

ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัพนักงาน/ Relation to a DBSVTH's employee ไม่มี/ No มี/Yes

โดยมีความสมัพนัธก์บัพนักงานช่ือ/  เกีย่วขอ้งเป็น/

I hereby declare that I am related to a DBSVTH's employee named  กรุณาระบุความสมัพนัธ ์           Please specify Relationship

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขา้พเจา้ และ/ หรือ คูส่มรส/ During the past 3 years, you and your spouse record of violations under AML Act.

ไม่เคยกระท าความผิดตามกฏหมายฟอกเงิน/ 

No

เคยกระท าความผิดในความผิดมูลฐาน/ ในปี พ.ศ./     

Yes, on กรุณาระบ/ุ Please Specify Charge in Year    กรุณาระบ/ุ Please Specify

สถานภาพการสมรส โสด/ Single แต่งงาน/ Married หย่า/Divorced หมา้ย/Widow

กรณีสมรส ตอ้งกรอกขอ้มลูคู่สมรสโดยละเอยีด/ If Married, Please fill in your spouse information accurately

ช่ือ-นามสกลุ/ Name-Surname ความสมัพนัธ/์Relationship

สถานที่ติดต่อ/

Contact Address 

โทรศพัทบ์า้น/  โทรศพัทมื์อถอื/  โทรสาร/

Telephone No.   Mobile No.  Fax No.

อเีมล/ Email

 1. ขอ้มูลสว่นตวั / Personal Details

 เพื่อเป็นการรกัษาสทิธ์ิ กรณีตดิตอ่ขา้พเจา้โดยตรงไม่ได ้ใหต้ดิตอ่บคุคลดงัน้ี /

 To preserve my benefits and interest (if any), in case cannot contact to me directly, Please contact the following person.

CIF.IND/2017     หนา้/ Page 1 of 2    
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วนัที/่ Date  

 ใบบนัทกึขอ้มูลลูกคา้บคุคลธรรมดา/ Individual Client Information Form
    กรุณากรอกขอ้มูลทกุ ๆ ขอ้ กรณีไม่มีขอ้มูลตอ้งกรอกในขอ้ใด ใหร้ะบ ุ"ไม่มี" หรือ "-"/ Please fill in all information below, if no information, please fill "NA" or "-"

ช่ือ-นามสกลุ/ Name-Surname วนัเดือนปี เกดิ/ Date of birth

ช่ือสถานที่ท างาน/ บริษทั/ สถานศึกษา/ อาชีพ/ ต าแหน่ง/  ประเภทธุรกจิ/ 

Company/ Campus Name        Occupation/ Position    Business Type

สถานที่ต ัง้ที่ท างาน/   โทรศพัท/์

Address of Company   Telephone No.

รายไดต้่อเดือน/   บาท/       รายไดอ้ืน่ ๆ/ บาท/       สญัชาต/ิ  

Monthly personal income Baht       Other income Baht       Nationality

แหล่งที่มาของรายได/้ เงินเดือน/ รายไดจ้ากธุรกจิส่วนตวั/  ค่าเช่า/

Source of income Salary/ Income from own business  Rental

ดอกเบี้ย/ เงินปนัผล/  อืน่ ๆ/

Interest/ Dividend  Others         (กรุณาระบ/ุ Please Specify)

ต าแหน่งทางการเมือง/ ไม่มี/  มี กรุณาระบ/ุ

Political Title No  Yes,              Please indicate

บคุคลผูร้บัประโยชน์จากการซ้ือขายหลกัทรพัย ์และ/ หรือ สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้/ บคุคลผูมี้อ านาจควบคุม การท าธุรกรรมในทอดสุดทา้ย 

The Ultimate Beneficiary Owner/ Ultimate Controlling Person

ไม่มี/ No มี โปรดระบขุอ้มูลเพิ่มเตมิ/ ช่ือ-สกลุ/ เลขที่บตัรประชาชน/ 

  Yes, Please specify detail Name-Surname Card ID No./ Passport No.

อาชีพ/ ต าแหน่ง/ ประเภทธุรกจิ/ ความสมัพนัธ/์

Occupation/ Position   Business Type Relationship

ผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทน/ Attorney-in-Fact (หากไม่เคยแจง้บริษทั ท่านจะตอ้งเซ็นและแนบเอกสารใหบ้ริษทัฯเพิ่มเติมดว้ย/ Please sign Power of Attorney form if you have not informed DBSV before)

ไม่มี/ No มี โปรดระบขุอ้มูลเพิ่มเตมิ/ ช่ือ-สกลุ/ เลขที่บตัรประชาชน/ 

  Yes, Please specify detail Name-Surname Card ID No./ Passport No.

อาชีพ/ ต าแหน่ง/ ประเภทธุรกจิ/ ความสมัพนัธ/์

Occupation/ Position   Business Type Relationship

ประสบการณ์การลงทนุ/ ไม่เคยลงทนุ/ เคยลงทนุในประเทศ/ ปี                                     เคยลงทนุในต่างประเทศ/ ปี

Investment Experienced No Invest in domestic Year(s)                                    Invest in overseas Year(s)

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ/ หุน้/       ปี สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้/  ปี

Securities Type Stocks     Year(s) Derivatives                 Year(s)

ตราสารหน้ี/ ปี กองทนุรวม/              ปี

Debt       Year(s) Mutual Fund              Year(s)

อืน่/       ปี

Others     Year(s)

ประเภทบญัชีที่ลงทนุ เงินสด/ แคชบาลานซ/์ เครดิตบาลานซ/์         

Account Type Cash Cash Balance Credit Balance            

เคยลงทนุผ่าน บล./ บลจ./                    

Investment Through Securities Company Asset Management      

ธนาคาร/ อืน่ ๆ/                   

Banks Others                     

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ลงทนุระยะยาว/ ลงทนุระยะปานกลาง/ ลงทนุระยะส ัน้/ 

Investment Objective Long-term Medium Term Short-term

ขา้พเจา้ขอรบัรองและยืนยนัว่าขอ้ความที่ขา้พเจา้ใหด้งักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทกุประการ/ I hereby confirm that all information submitted above is true and accurate in all respects

ลงลายมือช่ือเจา้ของบญัชี/ Signature of Account Owner ส าหรบัที่ปรึกษาการลงทนุเท่านั้น/ For Investment Consultant Only

C

กรณีสมัภาษณ์โปรดระบุ

วนัที่/ Date โทรศพัทลู์กคา้ และ IC วนัที่ เวลา

 3. วตัถปุระสงคแ์ละความรูใ้นการลงทนุในหลกัทรพัย ์และ/ หรอื สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้/

 Objective and Knowledge  on Investment in Securities and/ or Derivatives

 2. ขอ้มูลคู่สมรส (ถา้มี)/ Spouse's Information (If applicable)

CIF.IND/2017     หนา้/ Page 2 of 2    
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บันทึกการใหความยินยอมการใชขอมูลการเปดบัญชีกองทุนรวมผานบริการ FundConnext 

วันท่ี .........................................................  

ขาพเจา ............................................................................................. เจาของบัญชีกองทุนรวม 

บัญชีเลขท่ี  ซึ่งไดเปดบัญชีกองทุนรวมผานบริการ 

FundConnext กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่เขารวมโครงการ โดยขาพเจาไดจัดทํา และ/หรือ

ลงนามในเอกสารตาง ๆ อาทิเชน (แตไมจํากัดแตเพียง) แบบฟอรมชุดการกรอกขอมูล แบบแจงสถานะ

ความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน (FATCA Form)  แบบฟอรมคําขอแกไขขอมูล 

แบบฟอรมคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  ท่ีเก่ียวของกับบัญชีกองทุนรวมผานบริการ 

FundConnext (“เอกสาร”)  ไวกับ บริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุนท่ีเขารวมโครงการ น้ัน 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมใหบริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

(บริษัท ฯ ) สามารถนําขอมูลที่ปรากฎในเอกสารดังที่กลาวขางตนทั้งท่ีมีอยูในปจจุบันและอาจมีขึ้นไดใน

อนาคตไปใชเพื่อเปนสวนหนึ่งของขอมูลสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา และบัญชีอ่ืนใดที่ขาพเจามีกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและนโยบายของบริษัทฯ ได  และเพื่อคงไว

ซึ่งประโยชนของลูกคาอีกไดโดยสมบูรณ 

พรอมกันน้ีขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ นําเลขท่ีผูถือหนวย (Unit Holder) และขอมูลตาง ๆ  

ของขาพเจาที่ไดใหไวกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนผานบริษัท ฯ เขาสูระบบ FundConnext 

เพื่อใหบริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม และตัวแทนของบริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนที่ไดรับการแตงต้ังหรือไดรับการมอบหมายจากบริษัท ฯ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสามารถ

ดําเนินการตาง ๆ และการทํารายการโดยใชขอมูลและเลขท่ีผูถือหนวย (Unit Holder) ดังกลาวได 

รวมถึงขาพเจามีความประสงคที่จะขอใชบริการ Wealth Advisor ของบริษัทฯ พรอมท้ัง การ

ใหบริการการรับคําสั่งซื้อ ขาย และ สับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยทางโทรศัพท 

เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงนามไวการใหความยินยอมไวเปนสําคัญ 

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

 (...........................................................................)
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Deed of Consent to use Information Opening the Fund Management Account 
Through FundConnext Service 

Date………………………………… 

I/We ……………………………………………… am/are the holder of the Mutual Fund 

Account No.      which have opened with Asset Management

Company through FundConnext Service.  I/we have 

provided and also executed several documents such as, but not limit, Application Form, the 

Form of Declaration of Status as US. or a Non-US. Person (so-called FATCA Form), including 

its amendment (s), the Form to purchase and sell investment unit, the Form to swap of 

investment unit in relation to the Mutual Fund account through the FundConnext Form service 

(“Documents”) with a securities company, an asset management company in the project.   

By virtue of this letter, I/we give a consent to DBS Vickers Securities (Thailand) 

Company Limited (“Company”) to use the information contained therein, whether in presence 

or in a future, for a securities trading account, Futures account, or other commercial account. 

The use of information can be in accordance with the guideline or a policy of the Company. 

This shall be for the best benefits of the client. 

I(we) give a consent to the Company to use my(our) Unit Holder number and 

information given to the fund management securities company limited via the Company to be 

uploaded to the FundConnext in order that the Company, the fund management securities 

company limited including its agent or a representation to be appointed or authorized can 

proceed or do the transaction accordingly. 

I also intent to use the service of Wealth Advisor to be provided to the Company 

including the service in relation to the unit trust trading (purchasing and selling order) and 

swap via telephone transaction. 

 I/we shall execute my/our signature for the consent. 

                  Sign ………………………………………

(………………………………………) 

11 11 11 11 11 11 



   



   



OPS 01/2018 

หนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ท าที่ .....................................................................
วันที่ ....................................................................

ข้าพเจ้า ....................................................................................ได้เปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลกัทรพัย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัท) บัญชีเลขที่                                          -              หรือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่ 
-       -                      -               -  -    -                  -       -                    -       -         ได้ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ 
ที่ บริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสนบัสนุนการซื้อขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนัน้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะให ้
บริษัท ด าเนินการโดยถือเป็นการให้ความยินยอมของข้าพเจ้า ที่จะให้บริษัทแจ้งธนาคารท าการหักบัญชี หรือ โอนเงินออกจากบัญชีของข้าพเจ้า ตาม
รายละเอียด ดังนี้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านบริษัทและทุกครัง้ที่ข้าพเจ้ามีค าส่ังให้ท าการช าระราคาด้วยการหักบัญชีเงินฝาก ข้าพเจ้าขอให้บริษัท 
ด าเนินการช าระราคาส าหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าได้สั่งซื้อและแจ้งให้ช าระราคาโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้า ดังนี้

หักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ช าระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท เช่นเดียวกับบัญชีเลขที ่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

หักบัญชีเงินฝาก ตามรายละเอียดดังนี้ (กรณีที่ไม่ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) 
 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)     ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน)     
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)    ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)          ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)       อ่ืน ๆ   โปรดระบุ________________ 

ส านักงานใหญ่/สาขา_______________________________ชื่อเจ้าของบัญชี__________________________________________________ 
ประเภทบัญชี           ออมทรัพย์         กระแสรายวัน    บัญชีเลขที ่                             -          

 เพื่อเป็นการช าระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ทีม่ีต่อการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ด าเนินการโดยบริษัทจาก
ข้าพเจ้า ให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการตามจ านวนที่ปรากฏในการสั่งซื้อโดยโอน ไปที่บัญชีของบริษัท เพื่อด าเนินการช าระราคากับบริษัท
จัดการ โดยถือเป็นการกระท าของข้าพเจ้าเองทุกประการ    

ส าหรับวิธีการหักบัญชีให้เป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยข้าพเจ้าได้รับทราบข้อตกลงเชน่ว่านั้นแล้ว และการ
ด าเนินการหักบัญชีดังกล่าวข้างต้น ขอให้บริษัทด าเนินการแยกต่างหากออกจากการด าเนินการหักบัญชีเพ่ือการอ่ืน  หากบริษัทไม่สามารถหักบัญชี
เงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าได้ เนื่องจากเงินในบัญชีมีไม่พอ หรือ  ระบบของธนาคารและ/หรือบริษัทไม่สามารถด าเนินการได้ หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทท าการยกเลิกรายการซื้อดังกล่าวและไม่มีการส่งรายการซื้อไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้นได้โดยทันที โดยไม่
จ าต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลกิดังกล่าว

ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทจะสามารถด าเนินการซื้อกองทุนของบริษัทจัดการที่มีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารที่ตรงกับธนาคารที่
ข้าพเจ้าแจ้งไว้ ตามหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากฉบับนีเ้ท่านั้น ทัง้นีข้้าพเจ้าทราบว่าสามารถด าเนินการซื้อกองทุนของบริษัทจัดการได้โดยใช้
วิธีการช าระเงินอ่ืน เช่น เช็ค ( เรียกเก็บเงินได้แล้ว ) Bill Payment  การโอนเงิน หรือการโอนเงินหลักประกันที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท เป็นต้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ

 ลงชื่อ .................................................... ผูใ้ห้ความยินยอม 
 (  )

 ลงชื่อ ....................................................พยาน / คู่สมรสให้ความยินยอม 
 (   )

 ลงชื่อ ....................................................พยาน 
 (   ) 



 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 




