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แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
สำหรับบุคคลธรรมดำ

• ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพือ่ ซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จากัด
โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
การติดต่อครั้งนี้ ผ่าน ☐ บลจ.วรรณ ☐ ผ่านตัวแทนฯ .............................................................. สาขา ...........................................................................................
เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหน่วย
วัตถุประสงค์การเปิดบัญชี*
☐ ตนเอง
☐ เพื่อ
☐ โดย
ชื่อบัญชี .............................................................................................................................................................................................................................................................
(กรณีเปิดบัญชีร่วม กรุณากรอกข้อมูลของแต่ละบุคคลพร้อมระบุเงื่อนไข และ/หรือ ให้ชัดเจน)
คานาหน้า*
☐ นาย
☐ นาง
☐ นางสาว ☐ อื่นๆ ............................. เพศ* ☐ ชาย ☐ หญิง
ชื่อ (ภาษาไทย)* ............................................................ นามสกุล* ........................................................................................
Name (อังกฤษ)* ........................................................... Surname* …………………………………………………………….…
หลักฐานแสดงตน*
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ
☐ ใบขับขี่
☐ หนังสือเดินทาง ☐ บัตรต่างด้าว
เลขที่* …………………………………………………………………….. วันหมดอายุ (ค.ศ.)* ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
☐ ตลอดชีพ
วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)* ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
ประเทศที่ออกบัตร* ...............................................................
สัญชาติ* ☐ ไทย ☐ อื่น ๆ ระบุ ........................... สถานภาพ* ☐ โสด
☐ สมรส
☐ หย่าร้าง ☐ หม้าย
ข้อมูลคู่สมรส
คานาหน้า*
☐ นาย
☐ นาง
☐ นางสาว ☐ อื่นๆ ..............................................................................................
ชื่อ* .............................................................................................
นามสกุล* .............................................................................................
หลักฐานแสดงตน*
☐ บัตรประชาชน ☐ บัตรข้าราชการ
☐ ใบขับขี่
☐ หนังสือเดินทาง ☐ บัตรต่างด้าว
เลขที่* …………………………………………………………………….. ประเทศที่ออกบัตร* ...............................................................................
จานวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และยังไม่สมรส) จานวน ........................ คน
1. คานาหน้า* ☐ ด.ช.
☐ ด.ญ.
☐ นาย
☐ นางสาว
ชื่อ* .............................................................................................
นามสกุล* .............................................................................................
หลักฐานแสดงตน
☐ บัตรประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ……………………………………………….………….…………..
วันเดือนปีเกิด ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
ประเทศที่ออกบัตร ...............................................................................
2. คานาหน้า * ☐ ด.ช.
☐ ด.ญ.
☐ นาย
☐ นางสาว
ชื่อ* .............................................................................................
นามสกุล* .............................................................................................
หลักฐานแสดงตน
☐ บัตรประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ……………………………………………….……….……………..
วันเดือนปีเกิด ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
ประเทศที่ออกบัตร ...............................................................................
3. คานาหน้า* ☐ ด.ช.
☐ ด.ญ.
☐ นาย
☐ นางสาว
ชื่อ* .............................................................................................
นามสกุล* .............................................................................................
หลักฐานแสดงตน
☐ บัตรประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่ ……………………………………………….….…………………..
วันเดือนปีเกิด ☐☐-☐☐-☐☐☐☐
ประเทศที่ออกบัตร ...............................................................................
2. ประสงค์รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/ หรือ เงินปันผล โดย*
☐ รับเป็นเช็คสั่งจ่าย เข้าบัญชี “ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน” เท่านั้น
☐ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี* ........................................................................................ เลขที่บัญชี* .................................................................
ธนาคาร* ......................................................................................... สาขา* ......................................................................... ประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน
3. ข้อมูลสถานที่ติดต่อ
3.1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*
เลขที่* ................. หมู่ที่ .......... หมู่บ้าน / อาคาร .................................................. ชั้น ............. ซอย ...................................... ถนน ..........................................................
แขวง / ตาบล* ............................................... เขต/อาเภอ* .................................................... จังหวัด* ........................................ รหัสไปรษณีย์* .........................................
ประเทศ* ☐ ไทย ☐ อื่นๆ ระบุ.................. โทรศัพท์บ้าน*..........................................โทรศัพท์มอื ถือ* ........................................... อีเมล์ ..................................................
3.2 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ / ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย*์ ☐ ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน ☐ ตามที่อยู่ที่ทางาน ☐ อื่นๆ ระบุ
เลขที่* ................. หมู่ที่ .......... หมู่บ้าน / อาคาร .................................................. ชั้น ............. ซอย ...................................... ถนน ..........................................................
แขวง / ตาบล* ............................................... เขต/อาเภอ* .................................................... จังหวัด* ........................................ รหัสไปรษณีย์* .........................................
ประเทศ* ☐ ไทย ☐ อื่นๆ ระบุ............................................................................................
4. อาชีพและแหล่งที่มาของรายได้
วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย*
☐ ไม่ยินยอมให้หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ยินยอมให้หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
การจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ * ☐ ไม่จด
☐ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20)
ชื่อ และที่อยู่สถานที่ทางาน .................................................................................................................................
☐ ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน
☐ ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้
☐ อื่น ๆ ระบุ
เลขที่* ................. หมู่ที่ .......... หมู่บ้าน / อาคาร .................................................. ชั้น ............. ซอย ....................................... ถนน .........................................................
แขวง / ตาบล* ............................................... เขต/อาเภอ* .................................................... จังหวัด* ........................................ รหัสไปรษณีย์* .......................................
ประเทศ* ☐ ไทย ☐ อื่นๆ ระบุ ............................................ โทรศัพท์ที่ทางาน* ................................................................................................................................
แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ *
☐ ประเทศไทย
☐ อื่นๆ ระบุ ...............................................
แหล่งที่มาของรายได้ * ☐ เงินเดือน ☐ เงินออม ☐ เงินเกษียณ ☐ มรดก ☐ เงินลงทุน ☐ ประกอบธุรกิจ ☐ อื่นๆ ระบุ ......................................................
 มีต่อด้านหลัง
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อาชีพ*
☐ พนักงานบริษัท
☐ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
☐ กิจการครอบครัว
☐ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ นักการเมือง
☐ ครู / อาจารย์
☐ นักเรียน / นักศึกษา
☐ แพทย์ / ทันตแพทย์ / เภสัชกร / พยาบาล
☐ เกษตรกร
☐ พระภิกษุ / นักบวช
☐ พ่อบ้าน / แม่บ้าน
☐ เกษียณอายุ
☐ นักลงทุน
☐ อาชีพอิสระ
☐ อื่นๆ โปรดระบุ ....................................

ประเภทธุรกิจ*
☐ ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ
☐ การเงิน / การธนาคาร
☐ คาสิโน / การพนัน
☐ สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด
☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
☐ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
☐ โรงแรม / ภัตตาคาร
☐ ประกันภัย / ประกันชีวิต
☐ ค้าอัญมณี / ทอง
☐ โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
☐ อสังหาริมทรัพย์
☐ มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
☐ นายหน้าจัดหางาน
☐ ธุรกิจนาเที่ยว / บริษัททัวร์
☐ อาวุธยุทธภัณฑ์
☐ อื่นๆ โปรดระบุ ........................................

รายได้ต่อเดือน (บาท) *
☐ < 15,000
☐ 15,001 – 30,000
☐ 30,001 – 50,000 ☐ 50,001 – 100,000
☐ 100,001 – 500,000 ☐ 500,001 – 1,000,000
☐ > 1,000,000
วัตถุประสงค์การลงทุน *
☐ เพื่อการลงทุนระยะสั้น ☐ เพื่อการลงทุนระยะยาว
☐ เพื่อการเกษียณ
☐ เพื่อเก็บออม
☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................
ข้าพเจ้า
☐ เคย
☐ ไม่เคย
มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายฟอกเงิน
ข้าพเจ้า
☐ เคย
☐ ไม่เคย
เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มสี ถานภาพทางการเมือง
ข้าพเจ้า
☐ เคย
☐ ไม่เคย
ถูกปฏิเสธการรับทาธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น
5. วิธีการจัดส่งเอกสาร และการสมัครใช้บริการ
วิธีการจัดส่งเอกสาร* (หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบยืนยัน /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี / หนังสือรับรองการขาย / โอนย้าย) (เลือกได้เพียง 1 ช่องทาง)
☐ ทางไปรษณีย์ (By Post Mail)
☐ ทางอีเมล์ (By E-Mail)
การสมัครใช้บริการ
☐ ขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONE-LIVE)
☐ ขอใช้บริการยืนยันการทารายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-CONFIRM)
☐ ขอใช้บริการรับข่าวสาร (E-NEWS)
☐ ขอใช้บริการรับข่าวโปรโมชัน่ (E-PROMOTION)
☐ ขอใช้บริการส่งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารและอีเมล์ (FAX , E-Mail)
☐ ขอใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีอตั โนมัติเป็นประจาทุกเดือน AMP (กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม)
☐ ขอใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ Direct Debit : (กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม)
ชื่อบัญชี* ................................................................ เลขที่บัญชี* ...........................................................................
ธนาคาร* ....................................... สาขา* ................................... ประเภท ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน
ลงชื่อ ................................................................................................... ผู้ขอเปิดบัญชี
(...................................................................................................)
สาหรับเจ้าหน้าที่
ความเห็น ....................................................................................................

ผู้มีอานาจอนุมัติ / Authorized Person
สาหรับ KYC Level ความเสี่ยงสูง

KYC Level ☐ ความเสี่ยงสูง ☐ ความเสี่ยงต่า

ลงชื่อผู้รับเปิดบัญชี : ……………………………………………………………….

ลงชื่อผู้อนุมัติ : ……………………………………………………………….

(……………………………………………………………….)

(……………………………………………………………….)

วันที่รับเอกสาร ................................... Single License No : ...................................

1. Maker / Marketing

2. Authorized / Head

3. CS

4. RG

ขอตกลงการใชบริการ
ผูขอเปดบัญชีกองทุน (“ผูลงทุน”) มีความประสงคที่จะลงทุนในหนวยลงทุนทีบ่ ริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด (“บริษัท”)
ตามคําขอเปดบัญชี/ขอทบทวนแกไขปรับปรุงขอมูลผูล งทุน ขอใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานสื่อเล็กทรอนิกส โทรสาร และอีเมล (“คําขอ”) และ
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการลงทุน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคําขอดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณารับหรือปฏิเสธใบคําขอของผูล งทุน โดยไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลใดๆ แกผูลงทุน
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินทุนแรกเริ่มก็ได และ
อาจไมไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนตามทีไ่ ดมีคําสั่งไว ทั้งนี้ ผูล งทุนควร
ซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หากผูลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือขอเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจงไวกับบริษทั ผูลงทุนจะแจงใหบริษัททราบ หากมิไดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
บริษัท จะถือเอาขอมูลเดิมที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวเปนขอมูลที่ถูกตอง
สําหรับผูล งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาวผูล งทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความที่ปรากฏอยูใ นคูมือภาษี
และผูล งทุนรับทราบวาบริษัทมิไดเปนผูใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาดานภาษีแกผลู งทุน
การใชบริการใดที่ทําโดยใชเลขทีผ่ ูถือหนวย และรหัสลับสวนตัวของผูล งทุน ประกอบวิธกี ารและเงื่อนไขการใชบริการประเภทนั้นๆ ตามที่บริษัทกําหนด
ใหถือวาเปนการกระทําของผูลงทุนเอง และมีผลผูกพันตอผูลงทุน และผูลงทุนจะเก็บรักษาเลขที่ผูถือหนวยและรหัสลับแรกเขา และรหัสลับสวนตัวไว
เปนความลับและไมเปดเผยใหผใู ดทราบ
หากรหัสลับสูญหาย ถูกขโมย หรือมีผูอื่นลวงรู ผูล งทุนจะตองแจงยกเลิกและขอรหัสลับใหมตามวิธีการที่บริษทั กําหนด
บริษัทอาจไมสามารถใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดชั่วคราวในกรณีทรี่ ะบบคอมพิวเตอร อุปกรณ ระบบสื่อสารเน็ตเวิรก ที่เกี่ยวของกับบริษทั ขัดของ
ไดรับความเสียหาย กําลังซอมแซม หรืออยูระหวางการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได โดยบริษทั จะปดประกาศใหผูลงทุนทราบ ณ
สํานักงานของบริษัท หรือที่เว็บไซตของบริษัท หรือตามวิธีการทีบ่ ริษัทเห็นสมควร
บริษัทจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสดุ วิสัยตางๆ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทํางาน
หรือรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร ความลาชาความผิดพลาด หรือความบกพรองของระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูล งทุน หรือของ
ผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต ความลาชาในขั้นตอนการดําเนินการของบริการของบริษัท
ผูลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลของผูล งทุนที่ไดระบุไวในคําขอใชบริการนี้ หรือขอมูลที่เกี่ยวของในการใชบริการของบริษทั และขอมูล
ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และ/หรือเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และ/หรือ Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการจัดทําหรือลงนามในเอกสาร หลักฐานใดๆ และ/หรือ ปฏิบัติการ
และดําเนินการตางๆ ตามที่บุคคลดังกลาวหรือตามที่เจาหนาที่ของรัฐไทย หรือรัฐอื่น หรือ ผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด และรวมถึงการหักภาษี
ณ ที่จาย จากเงินไดของผูลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนกรณีที่บริษัทจะตองดําเนินการตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตางประเทศ โดยไมจําเปนตองแจงใหผลู งทุนทราบลวงหนา และใหความยินยอมดังกลาวมีผลอยูต ลอดไป ถึงแมวาจะมีการยกเลิก
การใชบริการของบริษัทแลวก็ตาม
บริษัทมีสิทธิยกเลิกการบริการแกผูลงทุนเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหผลู งทุนทราบลวงหนา
ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมมี ูลคาคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไมมกี ารติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 2 ป บริษทั สงวนสิทธิที่จะปดบัญชี
ดังกลาว โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบ
ในกรณีบัญชีกองทุนมีหนวยลงทุนแตมมี ูลคารวมกันทุกกองทุนตํ่ากวา 500 บาท หรือตํ่ากวาจํานวนหรือมูลคาที่บริษทั อาจไดกําหนดเปนครั้งคราว และ
ผูลงทุนไมมีการติดตอใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบัญชีนนั้ เปนเวลานานติดตอกันเกิน 2 ป โดยเมื่อบริษัทไดแจงผูลงทุนตามที่อยูที่ผลู งทุนไดแจงไว
กับบริษัท และใหถือวาผูล งทุนยินยอมใหบริษัททําการขายหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่บริษัทไดแจงไวในหนังสือแจงเกี่ยวกับมูลคาขั้นตํ่าของหนวย
ลงทุนขางตนและใหบริษัทนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนดังกลาวสงใหผลู งทุนโดยมิชกั ชาโดยนําสงเขาบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ขอมูลที่
ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบริษัทหรือนําสงเปนเช็คสั่งจายผูลงทุนไปยังที่อยูที่ผลู งทุนไดเคยแจงไวกับบริษัทและบริษัทสามารถปดบัญชีกองทุนดังกลาวได
ทันที โดยไมตองแจงใหผลู งทุนทราบ
การติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือ หนังสือบอกกลาว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดตอหรือสงใหแกผลู งทุน โดยบริษทั จะติดตอดวยวิธใี ดก็ไดไมวา
จะเปนการแจงทาง โทรศัพท โทรเลข โทรสาร อีเมล ทางไปรษณียล งทะเบียนหรือไมลงทะเบียนก็ตามหรือใหคนนําไปสงเอง หรือการติดตอสื่อสาร
ดวยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ไดสงไปยัง เลขหมายโทรศัพท โทรสาร อีเมล ที่อยูที่ระบุไวในคําขอ หรือที่อยูที่ผลู งทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือ
ครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผลู งทุนแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวา ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเองหรือไมก็ตาม หรือจะมีผรู ับไวหรือไมกต็ าม
ในกรณีที่สงใหไมไดเพราะผูล งทุนยายที่อยูหรือที่อยูทกี่ ลาวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผูลงทุนไมไดแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือ
การรื้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบริษัท ก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะการแจงการเปลีย่ นแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดไมถกู ตองก็ดี ใหถือวาผูล งทุนไดรับ
และทราบหนังสือติดตอ คําบอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทแลวโดยชอบ
ผูลงทุนรับทราบเปนอยางดีแลววา บริษัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลใดๆที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุน
รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาวมีหนาที่และความผูกพันที่จะตองปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของหนวยงานราชการ หนวยงานอื่นใด หรือผูมีอํานาจอื่นใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูลงทุนจึงตกลงยินยอมให
ความรวมมือกับบริษัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนตัวแทนสนับสนุน รวมทั้ง
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาว อยางเต็มความสามารถ
ผูลงทุนและบริษทั ตกลงรวมกันวาความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอกําหนดและเงื่อนไขขอใด หรือบางสวนยอมไมมีผลกระทบตอขอกําหนดและ
เงื่อนไขขออื่นๆ หรือขอ กําหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยูทั้งหมด โดยใหขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กลาวมานี้มีผลบังคับใชอยูตอไปจนกวาจะ
สิ้นสุดลง หากขอกําหนดและเงื่อนไขหรือขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมถึงประกาศอื่นใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และการแตงตั้ง
ตัวแทนสนับสนุน ใหขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ใชบังคับเฉพาะที่ไมขดั หรือแยงกับประกาศดังกลาว

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………….……………..…………… เลขที่บัตรประชาชน ……………………….………………………………………………………………………………
กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ เพื่อใชในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่ยอมรับได
1) ปจจุบันทานอายุ
1. มากกวา 55 ป

2. 45-55 ป

3. 35-44 ป

คะแนน

4. นอยกวา 35 ป

2) ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัว เปนสัดสวนเทาใด
1. มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
2. ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
3. ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
4. นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด
3) ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
1. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน
2. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
3. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
4. มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชีวติ หลังเกษียณอายุแลว
4) ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูใ นการลงทุนในทรัพยสินกลุม ใดตอไปนี้บา ง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
1. เงินฝากธนาคาร
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
3. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหนี้
4. หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
**สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด**
5) ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมคี วามจําเปนตองใชเงินลงทุนนี้
1. ไมเกิน 1 ป
2. 1 ถึง 3 ป

3. 3 ถึง 5 ป

4. มากกวา 5 ป

6) วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ
1. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอแตต่ําได
2. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนทีส่ ม่ําเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
3. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนทีส่ ูงขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น 4. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7) เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุม การลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจทีจ่ ะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากทีส่ ุด
30%
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-10%
-20%

1

2

15%
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กําไร
ขาดทุน

4

1. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
2. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
3. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
4. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%
8) ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรบั ผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสกึ อยางไร
1. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
2. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
3. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง
4. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น
9) ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
1. 5% หรือนอยกวา
2. มากกวา 5%-10%
3. มากกวา 10%-20%

4. มากกวา 20% ขึ้นไป

10) หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร
1. ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
2. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอยลง
3. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
4. ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิม่ เงินลงทุนในแบบเดิมเพือ่ เฉลี่ยตนทุน
สําหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ (คําถามขอ 11 และ 12 ใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการใหคาํ แนะนํา)
11) การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรบั ผลตอบแทนในอัตราทีส่ ูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงิน
ลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
1. ไมได
2. ไดบาง
3. ได

สําหรับการลงทุนในตางประเทศ
12) นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด
1. ไมได

2. ไดบาง

3. ได

รวมคะแนน

ผูลงทุนควรพิจารณาการจัดสรรการลงทุน (Basis Asset Allocation) ใหสอดคลองกับผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของตนเอง

1/2

สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
ตอบ ขอ 1 = 1 คะแนน
ตอบ ขอ 2 = 2 คะแนน
ตอบ ขอ 3 = 3 คะแนน
ตอบ ขอ 4 = 4 คะแนน
สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด โดยรวมคะแนนขอ 1-10 สําหรับขอ 11 และ 12 ไมนํามาคิดคะแนน

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน
นอยกวา 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

ระดับ
1
2
3
4
5

ประเภทผุลงทุน
เสี่ยงต่ํา
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

ตราสารที่สามารถลงทุน
ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเพียงเล็กนอย / หนวยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1
ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางสวน / หนวยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-4
ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางสวน-ปานกลาง / หนวยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-5
ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / หนวยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-7
ตราสารหนี้ / ตราสารทุนคอนขางมาก / หนวยลงทุนที่มีระดับความเสี่ยง 1-8

สวนที่ 3 ตัวอยางคําแนะนําเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)
สัดสวนการลงทุน

ประเภทผูลงทุน

เงินฝากและ
ตราสารหนี้ระยะสัน้

เสี่ยงต่ํา
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ํา
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก
*

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกวา 1 ป

>60%
<20%
<10%
<10%
<5%

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุนทางเลือก*

<20%

<10%
<20%
<30%
<40%
>60%

<5%
<10%
<10%
<20%
<30%

<70%
<60%
<40%
<30%

รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

ตารางระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทตาง ๆ
ประเภท
ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

เสี่ยงต่ํา

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางต่ํา

เสี่ยงปานกลาง
คอนขางสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

ประเภท

ประเภทหลักทรัพยที่ลงทุนเปนหลัก

1

กองทุนรวมตลาดเงินที่
ลงทุนเฉพาะในประเทศ

2

กองทุนรวมตลาดเงิน

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลัก ทรัพย หรือทรัพยสิน อื่น หรือการหาดอกผลอื่ น
ตามที่สํานักงานกําหนด ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป นับแตวัน ที่ล งทุน ในทรัพยสิน
หรือเขาทําสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน
มีนโยบายลงทุนในตางประเทศบางสวน แตไ มเ กิน รอยละ 50 ของ NAV โดยลงทุน ในหรือมีไ วซึ่ง เงิน ฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลัก ทรัพย หรือ
ทรัพยสนิ อื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สํานักงานกําหนด ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป
นับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญานั้น รวมทั้งมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน

3

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

4

กองทุนรวมตราสารหนี้

5

กองทุนรวมผสม

6

กองทุนรวมตราสารทุน

7

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

8*

กองทุนทีม่ ีการลงทุนใน
ทรัพยสินทางเลือก

มีนโยบายเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
มีนโยบายลงทุนไดทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของ NAV
มีนโยบายมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลีย่ รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
มีนโยบายลงทุนในทรัพยสนิ ที่เปนทางเลือกใหมในการลงทุนหรือมีโครงสรางซับซอน เขาใจยาก เชน REITs / Infrastructure fund / property fund /
commodity / gold fund / oil fund / derivatives ที่ไมใชเพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มลี ักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงทีไ่ มคุมครองเงินตน

1. ขาพเจายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาที่ของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ("suitability test") และระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับได และขอ
รับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเปนจริง และเปนปจจุบันทุกประการ และขาพเจารับทราบวา การที่ขาพเจาใหขอมูลที่เปนความจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน และครบถวนตามที่บริษัทจัดการรองขอ ยอมมีผลตอการใหบริการ
หรือการใหคําแนะนําที่ขาพเจาจะไดรับจากบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ
2. เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการไดทําการประเมิน suitability test และไดแจงใหขาพเจาทราบถึงผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับได รวมทั้ง ใหคําแนะนํา
เบื้องตนเพื่อใหขาพเจาเขาใจความสําคัญในการจัดสรรและกําหนดสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม ("basic asset allocation") ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินที่ขาพเจาไดใหขอมูลไวกับเจาหนาที่ของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขาย
ของบริษัทจัดการ ถือไดวาขาพเจารับทราบผลการประเมิน suitability test และระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับแลว
3. ขาพเจารับทราบวา การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของขาพเจาเอง ซึ่งไมผูกพันกับผลการประเมิน suitability test ของขาพเจาเอง และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับไดซึ่ง ไดรับจากผลการประเมิน นี้
ขาพเจาตกลงและยอมรับทราบความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของขาพเจาเอง ในกรณีที่ขาพเจาตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงทีส่ ูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขา พเจายอมรับไดซึ่งไดรับจากผลการประเมินนี้ ขาพเจาตกลงและยินยอม
รับความเสี่ยงของการลงทุนดังกลาวนั้นเอง และขาพเจายอมรับวาการลงทุนของขาพเจาอาจไมเปนไปตามผลการประเมินนี้ และอาจไมแนนอนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินนี้ได

ลงชื่อ /Signature…………………...………..………………….………………………………..……….ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder
วันที่...................................................................
สําหรับเจาหนาที่ / For Officer
เลขที่ผูถือหนวยลงทุน /Unitholder
No.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… No.2 ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….…………
No.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… No.4 ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….…………
ความเห็นเพิ่มเติมของเจาหนาที่ (ระดับความเสีย่ งที่ลูกคายอมรับได)
...................................................................................................................................................…………………………………………………………………..............................................................................
..............................................................................................................................................................…………………………………………………………………...................................................................
ระดับความเสี่ยง
ทีล่ ูกคายอมรับได

ผูบันทึก........................................................
วันที่..............................................................

ผูตรวจสอบ.............................................
วันที่........................................................
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แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

FATCA FORM
สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer

หนั งสื อฉบั บนี้ มอบใหแก บริษั ทหลั กทรั พย จั ดการกองทุ น วรรณ จํ ากั ด (ในหนั งสื อฉบั บนี้ เรียกวา “ผู รั บ”) เพื่ อประโยชน ของผู รั บ และบุ คคลที่สาม
ตามที่กลาวถึงในสวนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวทั้งหมดเปนผูรับหนังสือฉบับนี้เชนกัน
This form is provided to One Asset Management Limited (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.
ขอมูล/คํายืนยัน/และขอตกลงของลูกคา Customer’s Information / representation / and agreements
วันที่/Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

เลขที่บัญชี/Account No. ……………………………………………...

ผูขอเปดบัญชี/ผูใ ชบริการ Applicant’s Name/Name of user of the financial service
คํานําหนา/ชือ่ /นามสกุล/Title/Name/Surname : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…
สัญชาติ (โปรดระบุทกุ สัญชาติที่ทานถือ) / Nationality(ies) Please specify all nationalities that you hold.: …………………………………………………………………………………………………….
บัตรประชาชน เลขที่ (สําหรับคนไทย)
หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนตางชาติ)
Passport No. (Non-Thai only): ………………………………………………..……………………
Thai Citizen ID Card No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
ออกโดยประเทศ / Issue by Country: ……………………………………………………………..
สวนที่ 1 / Part 1

สถานะของลูกคา / Status of Customer

โปรดเลือกทําเครื่องหมายในชองทีส่ อดคลองกับสถานะของทาน / Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1.1 คําถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check
หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึง่ แสดงวา ทานเปนบุคคลอเมริกา ตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอกแบบฟอรม W-9 และโปรดขามคําถามในสวนที่ 1.2 (คําถามเพิ่มเติม) ขางทายนี้
หากทานตอบวา “ไมใช” ในทุกขอในสวนนี้ โปรดตอบคําถามในสวนที่ 1.2 (คําถามเพิ่มเติม) ขางทายนี้
If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9 and Please Skip part 1.2 (Additional Questions) below.
If you check “No” in every box. Please answer the questions in section 1.2 (Additional Questions) below.
 ทานเปนพลเมืองอเมริกัน ใชหรือไม Are you a U.S. Citizen?
ใช/Yes 
ไมใช/No 
โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาจะอาศัยอยูน อกสหรัฐอเมริกา You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศและหนึ่งในนั้นคือเปนพลเมืองอเมริกนั You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S.citizenship.
โปรดตอบ “ใช หากทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกนั อยางสมบูรณตามกฎหมาย You must answer "Yes" if you were
born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.
 ทานเปนผูถ ือบัตรประจําตัวผูม ีถนิ่ ที่อยูถ าวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เชน กรีนการด) ใชหรือไม
ใช/Yes 
ไมใช/No 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?
โปรดตอบ “ใช” หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจําตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูก ตอ งตามกฎหมายในสหรัฐอเมริก าใหแกทาน ไมวาบัตรดัง กลาว
ของทานจะหมดอายุแลวหรือไม ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้
ควรตอบ “ไมใช” หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันที่ ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้
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.
 ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม
ใช/Yes 
ไมใช/No 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถนิ่ ที่อยูในสหรัฐอเมริกาหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” เชน ในปปจจุบนั ทานอยูในสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วัน เปนตน และ
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาขอมูลในเว็บไซตของ หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
(Internal Revenue Service: IRS http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test )
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, 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 คําถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดขามคําถามในสวนนี้หากทานแสดงตนวาเปนคนอเมริกัน ตามขอ 1 - 3 และ ไดกรอกแบบฟอรม W-9 แลว)
(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1 - 3 above, but you have to submit W-9)
หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมทั้งแนบเอกสาร ดังนี้ If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)
(1) สําเนาบัตรประชาชนสําหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสําหรับคนตางชาติที่แสดงวาไมใชคนอเมริกัน) 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 ”ใช” ในขอ ❹ ขางลางนี้
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question ❹ below
 ทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) แตไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมายแลว ใชหรือไม
ใช/Yes  ไมใช/No 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
 ทานมีที่อยูอาศัยในปจจุบัน หรือทีอ่ ยูเพือ่ การติดตอในสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชีที่เปดไวกับ/ผานผูร ับ ใชหรือไม
ใช/Yes  ไมใช/No 
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver?
 ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา เพือ่ การติดตอทานหรือบุคคลอืน่ ที่เกีย่ วของกับบัญชีที่เปดไวกบั /ผาน /หรือมีอยูกับผูร ับ ใชหรือไม
ใช/Yes  ไมใช/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?
ใช/Yes  ไมใช/No 
 ทานมีคําสั่งทํารายการโอนเงินเปนประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปดไวกบั /ผาน/ หรือมีอยูกับผูร ับ ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม
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.?
 ทานมีการมอบอํานาจหรือใหอํานาจการลงลายมือชื่อแกบุคคลที่มีที่อยูในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีที่เปดไวกับ/ผาน/หรือมีอยูกับผูรับ ใช/Yes  ไมใช/No 
ใชหรือไม
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?
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สวนที่ 2 / Part 2
การยืนยันและการเปลีย่ นแปลงสถานะ / Confirmation and Change of Status
1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ ผูรับมีสิทธิใช
ดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่ผูรับเห็นสมควร
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. ทานตกลงที่จะแจงใหผูรับ ไดทราบและนําสงเอกสารประกอบใหแกผูรับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงอันทําใหขอมูลของทานที่ระบุในแบบฟอรมนี้ไมถูก ตอ ง และในกรณีที่
ผูรับมีการรองขอเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมเพิ่มเติม ทานตกลงที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จตามที่ไดรับการรองขอภายในเวลาที่ผูรับกําหนด
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. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ทานไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะของทาน ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจ
แตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่ผูรับเห็นสมควร
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.
สวนที่ 3 / Part 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี / Authorization for information disclosure and account withholding
ทานตกลงใหความยินยอม ที่ไมอาจยกเลิกเพิกถอนแกผูรับในการดําเนินการดังตอไปนี้ You hereby irrevocably authorize to the Receiver to:
1. เปดเผยขอมูลตางๆ ของทานใหแกบริษัทในกลุมของผูรับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือ กฎหมายใดๆ) หนวยงานจัด เก็บภาษีอ ากร และหนวยงานราชการใดๆ ทั้ง ในประเทศ และ/หรือ
ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาวรวมถึง ชือ่ ลูกคา ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตาม
หลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผูปฏิบัติตาม หรือผูไมใหความรวมมือ) จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญ ชี จํานวนเงิน ประเภท
และมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีอยูกับผูรับ และ/หรือเปดบัญชีผานผูรับ ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางการเงิน /ทางธุร กิจ
ที่อาจถูกรองขอโดยบริษัทในกลุมของผูรับ หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย
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. หักเงินจากบัญชีของทานที่มีกับผูรบั หรือเปดผานผูรับ รวมถึงเงินไดที่ทานไดรบั จากบัญชีดังกลาวในจํานวนที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS
ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงขอตกลงใด ๆ ระหวางผูรับกับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว
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. หากทานไมใหขอ มู ลที่จําเป นตอ การพิจ ารณาสถานะความเปนบุ ค คลอเมริกัน (U.S. person) หรือ ขอ มูล ที่จําเปน ตอ งรายงานใหแ กผูรับ หรือ ไมใ หคํายินยอมใหผูรั บดําเนิน การอื่นใด
รวมถึงการเปดเผยขอมูลและการหัก ณ ที่จาย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมด หรือบางสวน
ตามที่ผูรับเห็นสมควร
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.
สวนที่ 4 / Part 4 การอนุญาตใหบุคคลทีส่ ามใชประโยชนและขอตกลงในเอกสารนี้ / Customer’s authorization for the third parties to use this form, information disclosure,
consent and agreement in this form
เพื่อความสะดวกของทาน (ลูกคา/ผูขอใชบริการ) และเปนการลดภาระความซ้ําซอนของทานในการนําสงเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมใหกับบริษัทและสถาบันการเงินตางๆ ที่เปนเจาของผลิตภัณฑ
ที่ผูรับเปนตัวแทนขาย(หรือเปนผูจัดจําหนาย) เปนรายๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ทานเปดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผานผูรับ โดยหนังสือฉบับนี้ ทานรับทราบและยินยอมใหบุคคลดังตอไปนี้ทั้งหมด
(อันไดแก 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ทานทําธุรกรรมทางการเงินผาน หรือเปดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือใชบริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือ ผานผูรับ
2. ผูสนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเกี่ยวของกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกลาวขางตน, และ 3. สมาชิกของกลุมธุรกิจทางการเงินของผูรับ, 4. ตัวแทน หรือผูที่เกี่ยวของ หรือ บริษัท
ในเครือ ของบุคคลดังกลาวขางตนทั้งหมด) ทั้งในปจจุบันและอนาคตมีสทิ ธิใชเอกสารขอมูล คํายืนยันและคํายินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล หรือหัก ณ ที่จาย ตามเอกสารฉบับ
นี้และเอกสาร/ขอมูลที่อางถึง (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) เสมือนหนี่งวา ทานไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น และไดใหคํายืนยัน/คํายินยอมกับบุค คลดัง กลาวขางตนทุก ราย และใหบุค คลดัง กลาวขางตนและ
หนวยงานราชการทั้งในและตางประเทศและบุคคลที่เกีย่ วของทุกรายสามารถนําสง / ใชเอกสารและขอมูลใดๆของทานระหวางกันได ไมวาจะอยูในรูปสําเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ใหมีผลผูกพันกับทาน
ทุกประการ
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.
ขาพเจารับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนด ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติค วามสัมพันธทางการเงิน /
ทางธุรกิจกับขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
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.
ลายมือชื่อผูขอเปดบัญชี
Applicant’s Signature
_______________________________________________________
วันที่ / Date___________________________________________
สวนนีส้ ําหรับเจาหนาทีข่ อง ผูรับ เทานั้น / This part is for officer of Receiver’s use only

________________________วันที่ / date____________
ลายมือชื่อเจาหนาที่รับเอกสาร
Signature of Officer who receives the document
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เอกสารประกอบ (ถามี) / Attachment (if any)
W-9
W-8BEN
สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
สําเนาหนังสือรับรองการสละ/เสียสัญชาติอเมริกนั
(เฉพาะกรณีที่ตอบ “ใช” ในขอ 4)

กรณีที่ตอบวา “ใช” ขอใดขอหนึ่ง
_____________________________วันที่ / Date______________
ผูมีอํานาจลงนาม
Authorized Person

ฉบับจัดทําโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ. / Prepared by FATCA working team of Thai Asset Management Industry

เอกสารประกอบคาขอเปิ ดบัญชี
(เอกสาร 1 ชุด ต่อ 1 ชุดการเปิ ดบัญชีใหม่)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------● กรณี บคุ คลธรรมดา
1. สำเนำบัตรประชำชน
- สัญชำติไทย
2. สำเนำบัตรใบขับขี่
- สัญชำติไทย
3. สำเนำบัตรข้ำรำชกำร
- สัญชำติไทย
(หำกลูกค้ำต้องกำรนำส่งด้วยสำเนำบัตรข้ำรำชกำร ต้องแนบบัตรประชำชนประกอบด้วย เพือ่ ระบบจะได้ตรวจสอบ บุคคลทีถ่ ูกกำหนดตำม
เลขทีบ่ ตั รประชำชน เนื่องจำกบัตรข้ำรำชกำร ไม่มเี ลขทีบ่ ตั รประชำชนประกอบด้วย)
4. สำเนำหนังสือเดินทำง (Passport)
- ชำวต่ำงชำติ
5. สำเนำบัตรต่ำงด้ำว
- ชำวต่ำงด้ำว
6. สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก กรณีนำเงินค่ำขำยเข้ำบัญชี (ตำมชือ่ เจ้ำของบัญชี ทีเ่ ปิ ดบัญชีกองทุน)
● กรณี นิติ บคุ คล
1. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนำเอกสำรเป็ นนิตบิ ุคคลต่ำงประเทศ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
3. ส่วนรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ

-

สำเนำเอกสำรหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรทำธุรกรรม

-

สำเนำเอกสำรหนังสือแสดงควำมประสงค์ในกำรทำธุรกรรม

สำเนำเอกสำรหนังสือแต่งตัง้ หรือมอบอำนำจ
4. สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมำคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศำลเจ้ำ
สำเนำเอกสำรหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

สำเนำเอกสำรหนังสือแต่งตัง้ หรือมอบอำนำจในกำรทำธุรกรรม
5. สำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำงของผูม้ อี ำนำจลงนำมทุกรำย
6. สำเนำรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (บอจ. 5)
7. ตรำประทับบริษทั (ถ้ำมี)
8. หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
9. รำยงำนกำรประชุม ทีม่ มี ติให้เปิ ดบัญชี (ถ้ำมี)
● กรณี สมัครใช้บริ การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
1. หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝำก (ลงลำยมือชือ่ ให้ตรงกับลำยมือชือ่ ทีใ่ ห้ไว้กบั ธนำคำร)
2. สำเนำ สมุดบัญชีทจ่ี ะใช้บริกำรหักบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ (หน้ำทีร่ ะบุชอ่ื และเลขทีบ่ ญ
ั ชี พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
หมายเหตุ รายชื่อธนาคารที่บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการโอนเงิ นเข้าบัญชี ดังนี้
1. ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
2. ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
3. ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
4. ธนำคำร กรุงไทย จำกัด (มหำชน)
5. ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
6. ธนำคำร ทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
7. ธนำคำร เกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
8. ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน)
9. ธนำคำร ออมสิน
10. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) 11. ธนำคำร ไทยเครดิต เพือ่ รำยย่อย จำกัด (มหำชน) 12. ธนำคำร ยูโอบี จำกัด (มหำชน)
 รายชื่อธนาคารที่ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาฝากเช็คเข้าบัญชี ดังนี้
1. ธนำคำร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหำชน)
2. ธนำคำร ซิต้แี บงก์ สำขำกรุงเทพฯ

3. ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

4. ธนำคำรสแตนดำรดชำรเตอรด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
 รายชื่อธนาคารที่ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการให้บริ การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ดังนี้
1. ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
2. ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
3. ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
4. ธนำคำร กรุงไทย จำกัด (มหำชน)
5. ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
6. ธนำคำร ทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
7. ธนำคำร เกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
8. ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน)
9. ธนำคำร ยูโอบี จำกัด (มหำชน)
10. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) 11. ธนำคำร ไทยเครดิต เพือ่ รำยย่อย จำกัด (มหำชน)

