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มีควำมประสงค์ที่จะลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ USA หรือไม่

อีเมลล์เพื่อกำรรับเอกสำรยืนยันกำรซื้อขำยและข้อมูลข่ำวสำรจำกบริษัท

ไม่
ใช่ กรุณำกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN

บันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำแต่งตัง้ ตัวแทนนำยหน้ำเพือ่ ซือ้ ขำยหลักทรัพย์
เอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสีย่ งเกีย่ วกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
สัญญำนี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)
สัญญำนี้ได้ทำขึ้น ณ วันที่
จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) กับ

เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำแต่งตั้งตัวแทนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ระหว่ำงบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
(“ลูกค้ำ”)

โดยลูกค้ำมีควำมประสงค์ ที่จะแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกั นตำมเงื่อนไขต่อไปนี้
เงือ่ นไขทัว่ ไปเกีย่ วกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ
1. ลูกค้ำทรำบว่ำ ลูกค้ำจะต้องได้รับอนุมัติกำรลงทุนในหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย เจ้ำพนักงำนควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน
และ/หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง(หำกมี) เป็นครั้งครำว และได้รับกำรจัดสรรวงเงินต่ำงประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์(กลต.) ก่อนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
2. ลูกค้ำตกลงที่จะวำงเงินกับบริษัทก่อนส่งคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทเพื่อรอโอนไปต่ำงประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตำมยอดเงินคงเหลือของลูกค้ำ ในอัตรำที่
บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งครำว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีกำรคำนวณ และชำระดอกเบี้ย ตำมข้อกำหนดของบริษัทโดยไม่จำเป็ นต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ ในขณะเดียวกันเงินของ
ลูกค้ำที่อยู่ในต่ำงประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝำก
3. ลูกค้ำตกลงให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ เพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศเพื่อบัญชีลูกค้ำ ลูกค้ำตกลงให้บริษัทแต่งตั้งผู้ดูแลรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำที่อยู่
นอกประเทศไทย ซึ่งบริษัทอำจจะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลรักษำทรัพย์สิน และ/หรือ บริษัทนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ
ล่วงหน้ำ ลูกค้ำตกลงที่จะเป็นผู้ชดใช้ให้กับบริษัท สำหรับค่ำธรรมเนียม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทได้ทำกำรชำระไปเพื่อกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของ
ลูกค้ำให้แก่บริษัทนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศนั้น
4. ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกใช้บริกำรกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และบริกำรโอนเงินไปต่ำงประเทศจำกธนำคำรพำณิชย์ที่ได้รับอนุญำต ตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่
จำเป็นต้องได้รับกำรยินยอมจำกลูกค้ำก่อน ลูกค้ำตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและกำรโอนเงิน โดยยินยอมให้บริษัทหักจำกเงินที่ลูกค้ำได้นำมำวำงนั้น
5. ลูกค้ำตกลงว่ำเงินของลูกค้ำที่อยู่ในต่ำงประเทศ จะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเพื่อลูกค้ำโดยเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่ได้รับอนุญำต ตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยในกรณี
ที่ลูกค้ำมีเงินตรำต่ำงประเทศที่วำงไว้กับบริษัทหลำยสกุล เนื่องจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ หำกเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อกำรชำระรำคำซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ลูกค้ำยินยอม
ให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ำมีอยู่เพื่อชำระรำคำค่ำซื้อหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศของลูกค้ำในสกุลเงินใดๆตำมที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ได้บอกกล่ำวไว้ หรือได้รับกำร
ยินยอมจำกลูกค้ำก่อน
6. ในกรณีที่ลูกค้ำมีเงินไม่พอที่จะทำรำยกำรซื้อขำยภำยในวันที่กำหนด ลูกค้ำรับทรำบและยินยอมให้บริษัททำกำรบังคับขำยหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำสั่งซื้อนั้น โดยบริษท
ั จะไม่รับผิดชอบต่อผลขำดทุนอัน
เกิดจำกกำรขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว ทั้งนี้ หำกลูกค้ำไม่มีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้ำต้องดำเนินกำรโอนเงินไปต่ำงประเทศเพื่อชำระค่ำซื้อส่วนที่ขำดอยู่ รวมทั้งต้องชำระ
ค่ำปรับล่ำช้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงิน หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆให้บริษัททันทีที่ได้รับแจ้ง
7. ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทรำยงำนข้อมูลของลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ รวมถึงรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศให้กับกลต.และธปท. ตำมกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนด
8. ลูกค้ำรับทรำบและตกลงที่จะปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ :
8.1 ลูกค้ำไม่ได้รับอนุญำตให้ทำกำรโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษำหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ(“บัญชี
หลักทรัพย์ของลูกค้ำ”)ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้ในต่ำงประเทศ เว้นแต่กำรโอนหลักทรัพย์ต่ำงประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ำไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับ
บริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยหรือเป็นบัญชีหลักทรัพย์(ประเภท Private Fund) ของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้และบริหำรจัดกำรโดยบริษัทฯ หรือ โดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
8.2 กำรลงทุนของลูกค้ำต้องได้รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย เจ้ำพนักงำนควบคุมอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน แล/หรือจำกหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง(หำกมี)เป็นครั้งครำว
8.3 ลูกค้ำขอยืนยันว่ำเงินที่ใช้ในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้ำ และมิได้เป็นเงินที่ทำกำรกู้ยืมมำแต่อย่ำงใด
8.4 บริษัทจะเก็บเงินที่ได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้ำในต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำตกลงเป็น
ผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และ/หรือภำระทำงภำษีที่อำจเกิดขึ้นทุกประกำร เมื่อมีกำรโอนเงินดังกล่ำวกลับเข้ำมำประเทศไทย โดยลูกค้ำต้องดำเนินกำรยื่นแบบแสดงรำยได้เพื่อคำนวณภำษี
ต่อกรมสรรพำกรด้วยตนเอง
8.5 กำรลงทุนหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมำยไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่ำวอำจะมีกำรเปลีย่ นแปลงได้เป็นครั้งครำว
9. ลูกค้ำรับทรำบและเข้ำใจว่ำ กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศถือเป็นกำรซื้อขำยนอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้ำมีหน้ำที่ในกำรแจ้งเงินได้จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ
ตำมแบบแสดงภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำหรือภำษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณี ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพำกร
10. ลูกค้ำตกลงว่ำ กรณีลกู ค้ำประสงค์ที่จะทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้ำจะทำกำรแจ้งให้บริษัททรำบทุกครั้ง
11. ลูกค้ำรับทรำบและให้คำยินยอมว่ำ ทรัพย์สินในต่ำงประเทศของลูกค้ำ และถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทโดยเหตุผลใดๆก็ได้ บริษัทอำจจะทำกำรถือครองให้อยู่ภำยใต้บัญชีของบริษัท
ในลักษณะOmnibus Account เพื่อลูกค้ำ ซึ่งในหุ้น ใบหลักทรัพย์ และเอกสำรต่ำงๆทำงอิเล็กทรอนิกส์ อำจจะไม่สำมำรถระบุควำมเป็นเจ้ำของออกมำเป็นชื่อของลูกค้ำแต่ละรำยได้ ซึ่งลูกค้ำอำจจะ
เห็นว่ำไม่เหมำะสมและอำจมีผลต่อกำรให้คำยินยอม แต่อย่ำงไรก็ตำม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำกำรแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้ำ ภำยใต้บัญชี
Omnibus Account จำกทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท

1

วิธกี ำรรับส่งเอกสำรจำกบริษทั
12. ผลผูกพันและกำรบังคับใช้ทำงกฎหมำยของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมถึงฉบับแก้ไขใดๆของพรบ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว รวมถึงข้อกฎหมำยฉบับอื่นๆใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกำรรับส่งข้อมูลหรือเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
13. “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมที่ได้สร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือประมวลด้วยวิธกี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรส่งผ่ำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข
เทเล็กซ์ หรือ โทรสำร
14. “เอกสำร” ทีล่ ูกค้ำยินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email) แก่ลูกค้ำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ใบยืนยีนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/ใบชำระรำคำหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน/
ใบแจ้งสรุปยอดรำยเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝำกคงเหลือ ประกำศบริษัท จดหมำยแจ้งข่ำวสำรจำกบริษัท เป็นต้น
15. ลูกค้ำตกลงที่จะรับเอกสำรยืนยันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email) ตำมที่ลูกค้ำแจ้งไว้กับบริษัท
16. ลูกค้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลักษณ์อกั ษร หรือแจ้งผ่ำนฟังก์ชั่น E-Document Setting บนเว็บไซค์ POEMS ในทันทีที่ลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
ของตน(Email Address)
17. ลูกค้ำทรำบว่ำ ลูกค้ำสำมำรถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสำรต้นฉบับประเภทใด หรือ สำเนำเอกสำรใดให้แก่ลูกค้ำเป็นครำวได้ ลูกค้ำทรำบและตกลงที่จะชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกเอกสำรเหล่ำนั้น
18. ลูกค้ำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรรับเอกสำรทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควำมเสีย่ ง หรือ ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) กำรสูญหำยของข้อมูลระหว่ำงทำง กำรส่งข้อมูล
เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ หรือไม่สำมำรถส่งข้อมูลได้ กำรถูกสอดแทรก หรือถูกเจำะผ่ำนเข้ำมำยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้ำโดยบุคคลภำยนอก หรือเข้ ำมำล่วงรู้ข้อมูลใดๆ กำรผิดพลำดและคลำดเคลื่อนของข้อมูล
ประกำรอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจำกข้อจำกัดในกำรใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกำรสื่อสำรสำธำรณะที่มีผู้ใช้บริกำรเป็นจำนวนมำกทั่วโลก ทัง้ นี้ ลูกค้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้คำ่ เสียหำยใดๆ
ในกรณีที่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกเหตุดังกล่ำว และกำรที่บริษัทให้บริกำรแก่ลูกค้ำในกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มิได้เป็นกำรรับรองหรือรับประกันว่ำ บริษัทจะสำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงหรือควำม
เสียหำยใดๆที่อำจเกิดขึ้นได้
19. ลูกค้ำทรำบและตกลงว่ำ ลูกค้ำมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรทุกประเภทที่ได้รับทุกครัง้ ทั้งนี้ หำกลูกค้ำมิได้โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรใดๆภำยใน 3 วันทำกำร
นับจำกเวลำที่ลูกค้ำได้รับเอกสำรจำกทำงบริษัททีจ่ ัดส่งไปยังทีอ่ ยู่ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกค้ำแล้ว ให้ถือว่ำลูกค้ำได้ตกลงผูกพันตนตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรนั้น และให้ถือว่ำบริษัท
ได้กระทำกำรในฐำนะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว
20. แบบเปิดเผยแสดงควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ
กำรลงทุนในต่ำงประเทศมีควำมเสีย่ ง ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ ดังนั้นก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับนี้
อย่ำงรอบคอบ ซึ่งเอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม เอกสำรข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับนี้มิได้แสดงถึงควำมเสี่ยงทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ ดังนั้น จึงอำจมีปัจจัยหรือควำมเสี่ยงอื่นที่ไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้ หรือเป็นควำมเสี่ยงทีพ
่ ิจำรณำในขณะนี้วำ่ ไม่เป็นสำระสำคัญ ซึ่งอำจกลำยเป็นปัจจัยหรือควำมเสี่ยงที่มี
ควำมสำคัญในอนำคตได้
เอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับนี้มิใช่เอกสำรที่ให้คำแนะนำในทำงธุรกิจ กฎหมำย ภำษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษำที่ปรึกษำในด้ำนต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุน
ไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีควำมเข้ำใจถึงควำมเสีย่ งที่เกีย่ วข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศอย่ำงถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศดังกล่ำวนั้น
เหมำะสมกับตน
20.1 ควำมเสีย่ งทัว่ ไปในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศมีควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ ทัง้ นี้ อำจมีเหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงกำรดำเนินกำรต่ำงๆของหน่วยงำน
ของรัฐ สภำวะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนเหตุกำรณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสยั อื่นๆและเหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น สงครำม จลำจล ควำมวุ่นวำยภำยในบ้ำนเมือง หรือ
กำรก่อกำรร้ำย เป็นต้น ซึง่ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจทำให้เกิดควำมผันผวนอย่ำงรุนแรงต่อตลำดและรำคำของหลักทรัพย์ได้
20.2 ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับภำวะตลำดและควำมผันผวนของรำคำ หลักทรัพย์ต่ำงประเทศทีผ
่ ลู้ งทุนจะเข้ำลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำกำรซื้อขำยหรือจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซอื้ ขำยหลักทรัพย์ (รวม
เรียกว่ำ “ตลำดหลักทรัพย์”) ในประเทศที่อำจมีสภำวะทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กฎหมำย และระเบียบที่แตกต่ำงจำกของประเทศไทยอย่ำงมีนยั สำคัญ นอกจำกนี้ตลำดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่ำงประเทศมีกำรซื้อขำย
หรือจดทะเบียนดังกล่ำวอำจใช้ดุลพินิจระงับหรือจำกัดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นครั้งครำว ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลง หรือควำมผันผวนหรือภำวะตกต่ำหรือกำรเกิดขึ้นของเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบ
ต่อปริมำณกำรซื้อขำยและรำคำของหลักทรัพย์ได้ นอกเหนือจำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งเป็นปัจจัยภำยในแล้ว
ปริมำณกำรซื้อขำยและรำคำของหลักทรัพย์อำจได้รับผลกระทบจำกปัจจัยอื่น ซึ่งอำจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออำจเกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น สงครำม วิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และ/หรือทำง
กำรเงินของโลกหรือของภูมิภำค เป็นต้น ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่ำนี้ อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรซื้อขำยและรำคำของหลักทรัพย์ได้ นอกจำกนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตรำสำรอนุพันธ์
ควำมผันผวนของรำคำของตรำสำรอนุพันธ์ อำจทำให้ผู้ลงทุนต้องชำระเงินหรือดำเนินกำรอื่นใดเพิม่ เติมนอกเหนือจำกเงินลงทุนในตอนแรก เพือ่ ครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่เกีย่ วข้องกับ
ตรำสำรอนุพันธ์ หรือกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่เกีย่ วข้องกับตรำสำรอนุพันธ์หรือผลขำดทุนที่เกิดขึ้นในกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
20.3 ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับระบบกำรชำระรำคำและส่งมอบ กำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศจะเกี่ยวข้องกับกำรส่งคำสั่งซื้อขำย กำรส่งมอบ และกำรชำระรำคำและ/หรือสินค้ำในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ซึ่งกฎหมำยและ
ระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีกำรทำธุรกรรมอำจมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับควำมคุ้มครองในบำงประกำรเหมือนกำรทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดัง กล่ำว โดยที่ระบบกำรชำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้ำในตลำดหลักทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีกำรพัฒนำทีด่ ้อยกว่ำหรือมีมำตรฐำนที่ตำกว่
่ ำ และในบำงกรณี อำจมีควำมน่ำเชื่อถือน้อยกว่ำของประเทศไทย ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้ำอำจสูงกว่ำค่ำธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่ำทีผ
่ ู้ลงทุนได้คำดหมำยไว้ นอกจำกนี้ เนื่องจำกระบบกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศไทยกับต่ำงประเทศ หรือระหว่ำงตลำดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลำดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีกำรประสำนงำนกันอย่ำงเป็นระบบ จึงอำจส่งผลให้กระบวนกำรชำระรำคำและ
ส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้ำอำจใช้เวลำนำนกว่ำที่คำดหมำยไว้ ซึง่ ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นอำจก่อให้เกิดควำมเสีย่ งในกำรลงทุนที่เพิ่ มมำกขึ้น ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต กำรไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์และ/
หรือสินค้ำ หรือควำมสับสนในเงื่อนไขและกระบวนกำรในกำรชำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้ำตลอดจนกำรชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่นๆที่อำจส่งผลให้เกิดกำรขำดทุน สูญเสียโอกำส เกิดควำมล่ำช้ำ และ
เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรและค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำย
20.4 ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกฎหมำยหรือระเบียบทีใ่ ช้บงั คับ เนื่องจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศเป็นกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงำน ทรัพย์สิน บุคลำกร และ/หรือ
ผลประโยชน์อยู่ในต่ำงประเทศและ/หรือในหลักทรัพย์ที่มีสินค้ำที่อยู่ในต่ำงประเทศ ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำยหรือระเบียบที่แตกต่ำงกัน กำรลงทุนในประเทศต่ำงๆหรือในบำงประเทศดังกล่ำวอำจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมใน
ระดับที่แตกต่ำงกันออกไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือกำรควบคุมดังกล่ำวอำจรวมถึง กำรต้องได้รบั อนุญำตจำกหน่วยงำนของรัฐหรือจำกบุคคลอื่นก่อนกำรลงทุน ข้อจำกัด
กำรลงทุนของผู้ลงทุนต่ำงชำติในธุรกิจบำงประเภท กำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนของรัฐเพื่อนำเงินได้จำกกำรลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่ำงชำติได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศออกนอกประเทศดังกล่ำว
หรือกำรจัดเก็บภำษีที่เกีย่ วข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่ำงชำติ นอกจำกนี้ กฎหมำยและระเบียบในประเทศเหล่ำนั้นอำจมีควำมไม่ชัดเจน และอำจขึ้นอยู่กับกำรตีควำมของเจ้ำหน้ำที่ที่เกีย่ วข้องในประเทศ
ดังกล่ำว ซึ่งอำจตีควำมกฎหมำยหรือระเบียบเหล่ำนั้นในทำงที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่ำงๆดังกล่ำว อำจมีกำรออกกฎหมำยหรื อระเบียบใหม่เป็นครั้งครำว ซึ่งทำให้เกิดควำมไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและ
เนื้อหำของกฎหมำยหรือระเบียบที่ออกมำใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทุน นอกเหนือจำกข้อจำกัดและกำรควบคุมตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในบำงประเทศอำจมีกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน
ในฐำนะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่ำงจำกัดหรือน้อยมำก ซึง่ รวมถึงสิทธิในกำรฟ้องร้องดำเนินคดีและกำรขอให้มีกำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำ นอกจำกนี้ควำมมีประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุตธิ รรมของแต่ละประเทศก็มี
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ควำมแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งอำจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหำในกำรดำเนินกำรฟ้องร้องในชั้นศำลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีทผ
ี่ ู้ลงทุนได้รับคำพิพำกษำให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ผู้ลงทุนอำจต้องดำเนินกำรให้มีกำร
บังคับตำมคำพิพำกษำดังกล่ำวในประเทศทีผ
่ ู้ลงทุนได้ทำกำรลงทุนหรือในประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์ก็มิได้มีหลักประกันใดๆว่ำ ศำลของประเทศนัน้ ๆจะดำเนินกำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำที่ได้รับ
20.5 ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับสภำพคล่องของหลักทรัพย์ แม้ว่ำผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีกำรซื้อขำยหรือจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แต่ตลำดหลักทรัพย์ในบำงประเทศอำจจะมีขนำดเล็กและไม่มีสภำพคล่อง หรือใน
บำงกรณีที่มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ก็อำจไม่มีสภำพคล่องเท่ำที่ควร นอกจำกนี้ สภำพคล่องของหลักทรัพย์อำจขึน้ อยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ เงือ่ นไขในกำรซื้อขำย
ของหลักทรัพย์ (เช่น จำนวนขั้นต่ำทีส่ ำมำรถซื้อขำยได้) รวมทั้งปัจจัยภำยใน และ/หรือปัจจัยภำยนอกของประเทศที่ตลำดหลักทรัพย์นั้นตั้ งอยู่ ดังนั้น สภำพคล่องที่มีอยู่น้อย อำจลดควำมสำมำรถของผู้ลงทุนในกำรซื้อ
หรือขำยหรือดำเนินกำรอื่นใดเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นหรืออำจทำให้ กำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ในรำคำที่ต้องกำรหรือที่น่ำพอใจ หรือในจำนวนทีผ
่ ู้ลงทุนต้องกำรเป็นไปได้ยำก
20.6 ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับอัตรำแลกเปลีย่ น เนื่องจำกกำรลงทุนและ/หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศมีกำรชำระเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรลงทุนและ/
หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดที่เกีย่ วข้องกับกำรลงทุนอำจได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญจำกควำมเสีย่ งที่เกิดจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงหำกมูลค่ำของเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำเมื่อเทียบกับมูลค่ำของเงินบำท ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอำจเกิดในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง หรืออำจเกิดขึ้นอย่ำงถำวร นอกจำกนี้ หำกเกิดกำรลดค่ำของเงินตรำต่ำงประเทศสกุลใดๆ ทีผ
่ ู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอำจ
ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรลดค่ำของเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำว
20.7 ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับควำมน่ำเชือ่ ถือของคูส่ ญ
ั ญำ ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับควำมน่ำเชื่อถือของคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ซึง่ รวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนใน
หรือนอกตลำดหลักทรัพย์ก็ตำม) โดยผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงที่อำจสูญเงินที่ลงทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนในกรณีที่คสู่ ัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศดังกล่ำวตกเป็นบุคคลล้มละลำย หรือมี
หนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สำมำรถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตน รวมถึงหน้ำที่ในกำรชำระเงินคืนทุนหรือหน้ำที่ในกำรไถ่ถอนหลักทรัพย์ทผ
ี่ ู้ลงทุนได้ลงทุนไว้
20.8 ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ ซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์หรือคำสั่งอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ของผูล้ งทุน “บริษัทฯ”ในฐำนะนำยหน้ำกำรซื้อขำย หรือลงทุนในหลักทรัพย์ อำจไม่สำมำรถดำเนินกำรซื้อหรือ
ขำยหรือดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตำมคำสั่งของผู้ลงทุนได้ในบำงกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภำพตลำดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สำมำรถจับคู่รำคำตำมที่ผู้ลงทุนต้องกำรได้ หรือกำรถูกจำกัดโดยกฎหมำยหรือ
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์หรือหน่วยงำนอื่นใดในประเทศดังกล่ำว ซึ่งกำรที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ อำจทำให้ผู้ลงทุนเกิดผลขำดทุนหรือควำมเสีย่ งอื่นใดจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ได้
20.9 ควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกำรลงทุนของผูล้ งทุนเอง กำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เป็นกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินกำรในฐำนะเป็นที่ปรึกษำหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ของผู้ ลงทุนในกำรลงทุนแต่อย่ำงใด
โดยก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่ำผู้ลงทุนได้ศึกษำและพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถำนะ ธุรกิจ สถำนะทำงกำรเงิน และผลประกอบกำรของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ
สินค้ำ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทผ
ี่ ู้ลงทุนจะทำกำรลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน เช่น สภำวะทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ของ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภำวะตลำด อุปสงค์และอุปทำน และรำคำสินค้ำหรือทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับหลักทรัพย์เป็นอย่ำงดีแล้ว ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องรับเอำควำมเสีย่ ง ทั้งปวงจำกกำรลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้ำที่
ในกำรดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งไม่มีควำมรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในควำมรับผิด ข้อเรียกร้อง ควำมเสียหำย ควำมสูญเสีย ต้นทุน และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ลงทุน ขอยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำได้อำ่ นและเข้ำใจถึงเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถและพร้อมที่จะรับเอำควำมเสี่ยงที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นทั้งปวง

ลงนำม x ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ลูกค้ำ
(

)

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

ลงนำม ..………………………………………………………………………………………………………………………………….. ผู้มีอำนำจลงนำม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วันที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงนำม ..………………………………………………………………………………………………………………………………….. พยำน
(

)

วันที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Form

W-8BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. July 2017)

OMB No. 1545-1621

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

▶

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Do NOT use this form if:
• You are NOT an individual

Instead, use Form:
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.

• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

. W-8ECI

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States .

.

.

.

.

.

.

• You are a person acting as an intermediary

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. W-9

8233 or W-4
.

. W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be
provided to your jurisdiction of residence.

Part I

Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1

Name of individual who is the beneficial owner

2

3

Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

Country of citizenship

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
4

Country

Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

5

U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

7

Reference number(s) (see instructions)

Part II
9
10

8

Country
6

Foreign tax identifying number (see instructions)

Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

I certify that the beneficial owner is a resident of

within the meaning of the income tax
treaty between the United States and that country.
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph
of the treaty identified on line 9 above to claim a
% rate of withholding on (specify type of income):
.
Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:

Part III

Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further
certify under penalties of perjury that:
•

I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or
am using this form to document myself for chapter 4 purposes,

•

The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

•

The income to which this form relates is:
(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

•

The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between
the United States and that country, and

•

For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days
if any certification made on this form becomes incorrect.

▲

Sign Here

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)
Print name of signer

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Date (MM-DD-YYYY)

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)
Cat. No. 25047Z

Form

W-8BEN

(Rev. 7-2017)

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
บริ ษั ทหลัก ทรัพ ย์ ฟิ ล ลิป (ประเทศไทย) จากั ด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-635-1700 แฟกซ์ 02-635-1667

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลลูกค้ำ
Amendment Form
วันที่ Date……………………..………………

ชื่อ.........………………………………………………………………………………………………………….……………....... บัญชีเลขที่……………………..………………
(Name)
(Account Number)
มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ดังต่อไปนี้ Request to change my information as follows :
ทาเครื่องหมาย  ในข้อที่ต้องการแก้ไขและกรอกรายละเอียดด้านล่าง (Please specified  in the column needing changing)
 1.เปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล
โปรดแนบ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
Change of Name/Surname
Please attach a signed certified true copy of the name-change document and your new ID Card*
หมายเหตุ : นิติบุคคลที่มีผู้มีอานาจลงนามมากกว่า 1 ท่าน กรุณาใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและKYC
 2.เปลี่ยนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า)
Remark : Corporate client, if there’s more than 1 authorized, please use the specimen signature card/KYC*
Change existing signature

 ธนาคารหลัก (Main Bank)

 ธนาคารสารอง (Alternate bank)
 ธนาคารสาหรับรับเงินปันผล (E-Dividend)
กรุณาแนบสาเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ปรากฏชื่อบัญชี เลขที่บัญชีพร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องและหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
Please attach 1. A signed certified true copy of the first page of the Bank book which shows the account name and number
2. Letter of Consent for debit to the new bank account (ATS)*
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (House Registration Address)
 ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address)
 ที่อยู่ที่ทางาน (Office Address)
 ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (Mailing Address)
กรุณาแนบสาเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องสาหรับการเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Please attach a signed certified true copy of the new house registration for change in House Registration Address*
 รับเอกสารด้วยตัวเอง โปรดระบุสาขาของบริษัทฯที่ท่านสะดวกรับเอกสาร..................................................................................
By hand, please specify the PST branch that you want to collect the documents
หมายเหตุ : สาหรับมารับเอกสารด้วยตัวเอง หากภายใน 7 วันทาการลูกค้าไม่มารับเอกสารตามสถานที่ที่ระบุไว้ บริษัทจะจัดส่งเอกสาร
ตามที่อยู่ไปรษณีย์ที่ท่านแจ้งไว้
Remark : For collecting document by hand, if client does not collect the document within 7 working days, Company will send
the document to your mailing address.
 เบอร์มือถือสาหรับการยืนยันตัวตนลูกค้า (Mobile number to receive one-time-password OTP)
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน (Home Tel.)  เบอร์มือถือ (Mobile)  เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน (Office Tel.)

 3.เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
Change Bank Account

 4.เปลี่ยนแปลงที่อยู่

Change Address

 5.เปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อ

Change Contact Number

 6.เปลี่ยนแปลงอีเมล์

 อีเมล์สาหรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 7.ขอเปิดประเภทบัญชีเพิ่มเติม

 Cash
 Global Equity

E-mail for receiving electronic document

Change E-mail Address
Open additional Account Type

 อีเมล์สาหรับรับข้อมูลข่าวสาร
E-mail for receiving newsletter

 Prepaid
 Credit Balance
 Derivatives
 Global Derivatives  Other, please specify____________________________________

 ขอมอบอานาจให้___________________________________ตามหนังสือมอบอานาจ ลงวันที่____________________
Grant to

Power of Attorney

Date

Revoke the Power of Attorney
Power of Attorney
หมายเหตุ : ต้องกรอกใบมอบอานาจฉบับใหม่/KYC พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
Fill in new power of attorney/KYC with copy of grantee’s ID card*

Date

 8.เปลี่ยนแปลงการมอบอานาจให้กระทาการแทน

 ขอยกเลิกการมอบอานาจให้____________________________ตามหนังสือมอบอานาจ ลงวันที่____________________

 9.ขอรหัสผ่าน Reset Password

 POEMS 2.0 ระบุชื่อผู้ใช้ (User ID)……………………………  หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Equity)
 อนุพันธ์ต่างประเทศ (Global Derivatives)

 10.ปิดบัญชี Close Account

 ทุกประเภทบัญชี All Accounts

Change the Power of Attorney

 ระบุบัญชีที่ต้องการปิด (Specify Account)_______________________________

 11.อื่นๆ โปรดระบุ Other Please Specify
โปรดระบุข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในตารางด้านล่าง (Please Specify the change clearly in the box below)
ข้อมูลเดิม (Current Data)

ข้อมูลใหม่ (New Data)



ลงชื่อ Sign
_______________________________________ ลูกค้า Client
โปรดลงลายมือชื่อเหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับบริษัทเท่านั้น (Please sign as duly given to the company)

*ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ ม่ เติ มทีห่ น้ า 2 (For the complete list of documents required, please check also Page 2)
สาหรับเจ้าหน้ าที่บริ ษทั For company use only
Investment Consultant
Securities AVP+

Securities SVP+

Head of Credit Control

Sign______________________

Sign________________________

Sign______________________

ปรับปรุง 21/05/2019

Sign________________________

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
บริ ษั ทหลัก ทรัพ ย์ ฟิ ล ลิป (ประเทศไทย) จากั ด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-635-1700 แฟกซ์ 02-635-1667
เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูล กับหนังสือฉบับนี้ (เอกสารที่เป็นภาพถ่ายให้รับรองสาเนา
ถูกต้องทุกฉบับ)
1. เปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล
 บุคคลทั่วไป
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
o สาเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ)
o สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล
o สาเนาบัญชีธนาคารที่แสดงถึงเจ้าของบัญชี
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
 นิติบุคคล
o สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

List of supplementary documents (all photocopies must be signed to certify as
true copy)

2. เปลี่ยนแปลงลายเซ็น (ยกเลิกลายเซ็นเก่า)
 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ จานวน 1 ฉบับ (กรณีจาลายเซ็นเดิมไม่ได้ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน)
 นิติบุคคล สัญชาติไทย
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัท
ตามหนังสือรับรอง)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
o สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
o แบบแสดงตัวตน (KYC Application) ของผู้มีอานาจลงนาม (กรณีผู้มีอานาจลงนามไม่ได้
เปิดบัญชีกับบริษัท)

2. Change existing signature
 Individual Person Thai Nationality
o Signature sample card (If you cannot remember the previous signature, please attach a
copy of ID or Passport.
 Juristic person Thai Nationality
o Signature sample cards of directors who are authorized to represent the company
(with the seal per company certificate).
o Copy of ID of directors who are authorized to represent the company.
o Copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commence within the past
6 months.
o KYC application of directors who are authorized to represent the company
(if the directors do not have accounts with us).

3. เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
 กรณีทาธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
o หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ตามจานวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งานข
o สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามจานวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งาน)
 กรณีทาธุรกรรมผ่านตู้ ATM
o สาเนาหลักฐานการสมัคร ATS ผ่านตู้ ATM (สลิป) **(ถ้ามี)
o สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ตามจานวนธนาคารที่ประสงค์ขอใช้งาน)

3. Change Bank Account
 If performed through investment consultants
o Letter of consent to direct debit bank account (ATS)
o Copy of the bank book page showing the name and account number for each new
account
 Via ATM
o Authorization for direct debit (ATS) confirmation slip (if available)
o Copy of the bank book page showing the name and account number for each new
account

4. เปลี่ยนแปลงที่อยู่
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
o บุคคลทั่วไป ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้านใหม่
o นิติบุคคล ได้แก่สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

4. Change Address
 House registration
o Natural persons: Copy of changed house registration
o Juristic persons: Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated
not over 6 months

8. เปลี่ยนแปลงการมอบอานาจให้กระทาการแทน
 บุคคลทั่วไป
o หนังสือมอบอานาจฯ
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้รับมอบ)
o สาเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชนตลอดชีพ) (ผู้รับมอบ)
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ผู้รับมอบ)
o ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
o แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอานาจ (KYC Application ผู้รับมอบ) *ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอานาจ
ไม่ได้เปิดบัญชีกับบริษัท
 นิติบุคคล
o หนังสือมอบอานาจฯ
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
o สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ
บัตรประชาชนตลอดชีพ)
o บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (พร้อมตราประทับบริษัทตาม
รายงานการประชุม)
o ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
o แบบแสดงตัวตนของผู้รับมอบอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (KYC Application ผู้รับมอบ)
*ใช้กรณีที่ผู้รับมอบอานาจไม่ได้เปิดบัญชีกับบริษัท
o รายงานการประชุม

8. Change the Power of Attorney
 Natural person
o Power of attorney
o Copy of ID of the attorney-in-fact (grantee)
o Copy of house registration (for use with the government staff ID or life-time personal
ID of the grantee)
o Signature sample card of the grantee
o Stamp Duty : 30 THB
o KYC application of the grantee (if he/she does not have an account with us)
 Juristic person
o Power of Attorney.
o Copy of ID of the authorized persons who represent the company.
o Copy of house registration of the authorized persons who represent the company
(for use with the government staff ID or life-time personal ID of the grantee).
o Signature sample card of the authorized persons who represent the company
(with the seal per the board resolution).
o Stamp Duty : 30 THB.
o KYC application of each authorized person who represents the company
(if he/she does not have an account with us).
o Minutes of the company board meeting.

1. Change of Name/Surname
 Natural person
o Copy of ID or passport
o Copy of house registration (for use with government staff ID or life-time personal ID)
o Copy of name-change document
o Copy of bank book showing the account name
o Signature sample card
 Juristic person
o Copy of certificate issued by the ministry of commerce dated not over 6 months
o Copy of ID of the authorized director(s)

