แบบฟอร์มเปิดบัญชี - กองทุนรวม

เอกสารประกอบที่ใชในการเปดบัญชีสําหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ กรณีที่ใชบัตรขาราชการ ตองแนบสําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของลูกคาสําหรับหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ
3. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินพื่อใชประกอบการพิจารณาวงเงิน
- สําเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ยอนหลังอยางนอย 3 เดือน หรือ
- สําเนาเอกสารเงินดือนหรือรายได หรือ
- หลักฐานการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่น เลนใบหุน, ตั๋วสัญญาใชเงิน, พอรตเงินลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย
4. อากรแสตมปสําหรับสัญญาแตงตั้งตัวแทน 30 บาท ตอ 1 สัญญา
กรณีมอบอํานาจ
1. หนังสือมอบอํานาจ
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ
5. บัตรตัวอยางลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจ

2. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ
4. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับมอบอํานาจ
6. อากรแสตมปหรือเงินสด 30 บาท สําหรับหนังสือมอบอํานาจตอหนึ่งผูรับมอบอํานาจ

กรณีมีบุคคลอื่นที่ไดรับผลประโยชนและ/หรือที่มีอํานาจควบคุมจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย
1. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย (ถามี)
2. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูมีอํานาจควมคุมจากการทําธุรกรรมทอดสุดทาย (ถามี)
3. สําเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ไดรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย (ถามี)
4. สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจควมคุมจากการทําธุรกรรมทอดสุดทาย (ถามี)
กรุณาลงนามรับรองสําเนาถูกตอง “เพื่อเปดบัญชีฯ กับบมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)”
หมายเหตุ ถาขอคงวามที่เขียนมีผิดที่ใด หามมิใหขูด หรือใชหมึกสีขาวปาย แตใหขีดฆาแลวเขียนลงใหม และตองลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารที่ลูกคาตองกรอกและลงนาม กรุณากรอกขอมูลพรอมลงลายมือชื่อในสัญญาที่ลูกคาประสงคจะลงทุน
ประเภทบัญชี
หนังสือสัญญา
- แบบคําขอเปดบัญชีและหนังสือใหคํายินยอมในการเปดเผยขอมูลและสัญญาแตงตั้งตัวแทน
1. บัญชีหนวยลงทุน
นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน
- แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน
- อาการแสตมปสําหรับสัญญาแตงตั้งตัวแทน 30 บาท

Head office
Branch........................
Marketing ID..............
Customer ID..............
ชื่อบริษัทผูใหบริการ : บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Account No...........................................
วันที่ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _

1. ขอมูลการเปดบัญชีบุคคลธรรมดา
ประเภทหลักฐาน*

บัตรประชาชน เลขที่ ………………………………………………………………
วันหมดอายุ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _
บัตรตลอดชีพ
บัตรคนตางดาว เลขที่ ………………………………………………………………
วันหมดอายุ (ค.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _
หนังสือเดินทาง เลขที่ ………………………………………………………………
วันหมดอายุ (ค.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _
ประเทศที่ออก …………...............……………
คำนำหนา *
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ ………………..................………….…..…
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* …………………………………………...................................…………………………………………………………….…
(English)* …………………………………………………….....………………………………….......……………………………………...
วันเดือนปเกิด (พ.ศ.) * _ _/_ _/_ _ _ _
ประเทศเจาของสัญชาติ * ………………..........................……………………………………
สถานภาพ *
โสด
สมรส ขอมูลคูสมรส
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) …………………………………………............……….…
(English) ……………………………….............……………………
ขอมูลติดตอ
โทรศัพทมือถือ * ……………………………………...........
โทรศัพทบาน …...........……………...................……......................…
อีเมล ……………………………………..........……………….
ที่อยูตามประเภทหลักฐาน / ตามบัตรประชาชน*
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
ที่อยูปจจุบัน *
ตามประเภทหลักฐาน
อื่นๆ (โปรดระบุขอมูลดานลางนี้)
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
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อาชีพ *
เกษตรกร
นักเรียน / นักศึกษา

นักลงทุน
พระภิกษุ / นักบวช

แมบาน / พอบาน
เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุมอาชีพดังตอไปนี้ โปรดระบุที่อยูสถานที่ทำงานและตำแหนงงาน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
แพทย / พยาบาล
ครู / อาจารย
ขาราชการ
เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว
อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................

กิจการครอบครัว
นักการเมือง
อาชีพอิสระ

ประเภทธุรกิจ
(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
คาของเกา / วัตถุโบราณ
อาวุธยุทธภัณฑ
คาสิโน / การพนัน
สหกรณ/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจา
โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและตางประเทศ
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
การเงิน / ธนาคาร
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
โรงแรม / ภัตตาคาร
ประกันภัย / ประกันชีวิต
คาอัญมณี / ทอง
อสังหาริมทรัพย
ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร
มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
ธุรกิจรับคนเขามาทำงานจากตางประเทศหรือสงคนไปทำงานตางประเทศ
อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………......................……
ที่อยูสถานที่ทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน ………………………………………………….................……………………………………………………………………..................................……
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
ตำแหนงงาน ……………..................................................................... โทรศัพทที่ทำงาน .............................................. ตอ................................
ประเทศของแหลงที่มาของรายได/เงินทุน
ประเทศไทย
ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ) …........................……………………………………
แหลงที่มาของรายได *
เงินเดือน
มรดก
เงินออม
การลงทุน
เงินเกษียณ
ประกอบธุรกิจ
อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………................…………
รายไดตอเดือน (บาท) *
0 - 15,000
15,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000
4,000,001 - 10,000,000
> 10,000,000
มูลคาทรัพยสิน (โปรดระบุ) ……………………………………………… บาท
(ทรัพยสิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา และสินทรัพยสุทธิ
(ไมรวมอสังหาริมทรัพยที่เปนที่อยูอาศัย)
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ทานเปนผูมีสถานภาพทางการเมืองหรือเปนสมาชิกในครอบครัวหรือเปนผูใกลชิดกับบุคคลผูมีสถานภาพทางการเมือง
ใช ตำแหนงงาน …………………………………
ไมใช
ที่อยูในการจัดสงเอกสาร *
ตามประเภทหลักฐาน
ตามที่อยูปจจุบัน
ตามที่อยูสถานที่ทำงาน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
วิธีการรับเอกสาร * (กรุณาเลือกวิธีการรับเอกสารอยางใด อยางหนึ่ง)
(บริษัทจะจัดสงเอกสารตามชองทางที่ทานเลือกหรือเปนไปตามที่วิธีการนำสงที่สามารถดำเนินการได)
ตามอีเมล (หากทานเลือกชองทางอีเมล บริษัทจะจัดสงเอกสารในชองทางอีเมลเปนชองทางหลัก)
ไปรษณีย
วัตถุประสงคการลงทุน *
เพื่อการลงทุน
เพื่อการเกษียณ
เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………...........................................……
บัญชีธนาคารสําหรับการรับเงิน คาซือ้ และคาขายหลักทรัพย

ลำดับ
1
2
3
4
5

บัญชีหลัก

ธนาคาร

สาขา

บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินปนผล และดอกเบี้ยจากนายทะเบียน *
ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย

เลขบัญชี

ชื่อบัญชี

บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ
บัญชีหลัก
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ชื่อบัญชี
1
2
3
4
5
หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย: การรับเงินคาขายหลักทรัพย ดอกเบีย้ และเงินปนผลผูถ อื หนวยและเจาของบัญชีตอ งเปนบุคคลเดียวกัน
………………………………………………………………
(….…………………………………………)
ผูขอเปดบัญชี
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………………………………………………………………
(….…………………………………………)
ผูแนะนำการลงทุน

ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวม
ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไวดังตอไปนี้ถือเปนสวนหนึ่งของคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมผานบริการ
Fund Connext กับบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนทีเ่ ขารวมโครงการดังกลาว(“บริษทั จัดการ”)โดยผูข อเปดบัญชีกองทุนรวม (“ผูล งทุน”)
ไดลงนามในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเขาผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ผูลงทุนตกลงใหบริษัทจัดการใชตนฉบับของคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปดบัญชีกองทุนรวมที่ผูลงทุนได
ลงนามไวแลวเปนเอกสารในการเปดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผูลงทุนประสงคจะเปดบัญชีกองทุนรวมและในกรณีที่
บริษัทจัดการใชสำเนาของเอกสารขางตน(สำเนากระดาษสำเนาในรูปแบบของการสแกนขอมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทาง
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด) ผูลงทุนตกลงใหสำเนาเอกสารดังกลาวมีผลใชบังคับตามกฎหมายและใชผูกพันกับผูลงทุน ไดเสมือนกับตนฉบับ
ของเอกสาร
2. ผูลงทุนขอรับรองและยืนยันวาขอมูลที่ใหไวในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมเอกสารประกอบการเปดบัญชีกองทุนรวมแบบสอบถามเพื่อ
กำหนด ความเสี่ยงของผูลงทุนและ/หรือตามขอสอบถามเปนครั้งคราวของบริษัทจัดการเปนขอมูลถูกตองครบถวนตามความเปนจริง
และเปน ปจจุบัน และหากขอมูลดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผูลงทุนตกลงแจงเปนลายลักษณอักษรหรือแจงในรูปแบบอื่นใด
ที่บริษัทจัดการ ยอมรับใหบริษัทจัดการทราบโดยไมชักชา และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดตอผูลงทุนตามวิธีการ ที่ระบุไว
ในขอ 8 เพื่อแจง ยืนยันหรือปรับปรุงขอมูลขางตนไปยังผูลงทุนหากผูลงทุนไมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือตอบกลับตามวิธีการ
ภายในระยะเวลาที่บริษัท จัดการกำหนดผูลงทุนตกลงใหบริษัทจัดการยึดถือขอมูลลาสุดที่มีอยูเดิมเปนขอมูลปจจุบัน
3. ผูลงทุนขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแกบริษัทจัดการในการเก็บรวบรวมใชสงหรือโอนไปตางประเทศหรือเปดเผยซึ่งขอมูล
ของผูลงทุนรวมทั้งขอมูลใดๆในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่ผูลงทุนมีกับบริษัทจัดการใหกับบุคคลดังตอไปนี้ไดตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและตางประเทศและ/หรือเพื่อประโยชนในการใหบริการหรือเสนอ
ผลิตภัณฑ ทางการลงทุน แกผูลงทุนและ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุนและ/หรือเพื่อการดำเนินการตามขอผูกพันธ
ที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติ
(1)
ผูที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
(2)
หนวยงานหรือองคกรใดๆของรัฐทั้งในและตางประเทศ
(3)
บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นวามีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคขางตน
4. ในกรณีที่ผูลงทุนไมสามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำสงขอมูลเอกสารและหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่ บริษัทจัดการ
หรือกองทุนมีหนาที่ตองดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและตางประเทศหรือตามขอผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตอง ปฏิบัติ
หรือเปนเรื่องที่จำเปนสำหรับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนหรือผูลงทุนไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไข
ของการ เปดบัญชีกองทุนรวมผูลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการสามารถระงับการใหบริการใดๆ อันเกี่ยวของกับบัญชีกองทุนรวม
ของผูลงทุนไดรวมทั้งดำเนินการปดบัญชีกองทุนรวมของผูลงทุนโดยผูลงทุนขอมอบอำนาจและขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได
แกบริษทั จัดการในการปดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนเพือ่ ปดบัญชีกองทุนรวมของผูล งทุนไดตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควรโดยถือเสมือนวาเปนการดำเนินการของผูลงทุนเองและผูลงทุนตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนิน
การ ดังกลาวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติ
5. ผูลงทุนรับทราบและตกลงวาบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมหรือการทำธุรกรรมกับ ผูลงทุน
ทั้งหมด หรือบางสวนไดโดยไมจำเปนตองชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแกผูลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการใหถือเปนที่สุด ทั้งนี้ใหรวมถึง
การสงวนสิทธิที่เปนไปตามขอกำหนดสิทธิและหนาที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและขอกำหนดอื่นใดที่
บริษัท จัดการไดกำหนดไว
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ขขออมูกำหนดและเงื
ลคูสมรส ่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวม
6. ในกรณีที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูลงทุนใหกับบริษัทจัดการ
โดย ผานบริการ Fund Connext หรือผูลงทุนสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานทางบริการสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนทางระบบอินเตอรเน็ตของผูใหบริการ Fund Connext ผูลงทุนตกลงใหถือเอาขอมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการไดรับจาก บริการ
Fund Connex มีผลผูกพันผูล งทุนเสมือนหนึง่ ผูล งทุนไดลงนามและยืน่ แบบฟอรมคำสัง่ ในการทำรายการดังกลาวตอบริษทั จัดการและขอมูล
ดังกลาว ถือเปนหลักฐานที่ถูกตองสมบูรณ และ ใชอางอิงสำหรับการทำรายการของผูลงทุนได
7. ผูลงทุนยืนยันวา กอนการลงทุนแตละครั้ง ผูลงทุนไดรับหนังสือชี้ชวน หรือคูมือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลวแต
กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ/หรือบุคคล
ธรรมดา ที่ทำหนาที่เปนผูติดตอผูลงทุน รวมทั้งพนักงานผูทำหนาที่ในการขายหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาวแลวและผูลงทุนมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนอยางดี
(1) กอนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้งผูลงทุนควรจะศึกษาขอมูลตางๆตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนอยางละเอียด
รอบคอบ
(2) การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชเปนการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวา
เงินลงทุนเริ่มแรกก็ได และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืน
หนวยลงทุน ไดตามที่ไดมีคำสั่งไว
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหนาที่เปนผูติดตอ
ผูลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง (รวมทั้งพนักงานผูทำหนาที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของบุคคลดังกลาว)ใหคำแนะนำ
ทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแกผูลงทุนผูลงทุนจะไดรับคำเตือนในเรื่องตางๆตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันไดแก
(ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน
(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการใหคำแนะนำทั่วไปวาคำแนะนำดังกลาวมิใชคำแนะนำแกผูลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำนั้น
ไมไดเกิดจากการวิเคราะหหรือคำนึงถึงวัตถุประสงคในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความตองการของผูลงทุน
(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการใหคำแนะนำเฉพาะเจาะจงวาในกรณีที่ผูลงทุนปฏิเสธการใหขอมูลสวนตัว หรือการใหขอมูลสวนตัวที่เปน
ปจจุบัน ผูลงทุนอาจไดรับคำแนะนำที่ไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค ฐานะทางการเงินหรือความตองการของผูลงทุนเนื่องจาก
คำแนะนำ ที่ใหนั้นไดพิจารณาจากขอมูลเพียงเทาที่ผูลงทุนเปดเผยใหทราบ หรือกฎหมายกำหนดผูลงทุนยืนยันวาการลงทุน
เปนการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนโดยลำพังไมมีผลเปนการผูกพันบริษัทจัดการ และไมมีผลให บริษัทจัดการ ตองรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้นทุกประการ
(4) สำหรับผูลงทุนในกองทุนรวม SSF, SSFX, LTF และ RMFผูลงทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความที่ปรากฏอยูในคูมือ
การลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลวแตกรณีและผูลงทุนรับทราบวาบริษัทจัดการมิไดเปนผูใหคำแนะนำหรือให
คำปรึกษา ดานภาษี แกผูลงทุน รวมทั้งผูลงทุนจะไมสามารถนำหนวยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF
ไปจำหนาย จาย โอน จำนำ หรือนำไปเปนประกันได
8. บรรดาการติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือหนังสือบอกกลาว และ/หรือเอกสารหรือขอมูลอื่นใด ที่จะติดตอหรือสงใหแกผูลงทุนใหบริษัท
จัดการสามารถติดตอดวยวิธีใดก็ได ไมวาจะเปนการแจงทางโทรศัพท โทรสาร ขอความสั้น (SMS) ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (email)
ทางไปรษณีย ลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียนก็ตาม หรือใหคนนำไปสงเอง หรือผานทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน (เชน LINE,
WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดตอสื่อสารดวยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ไดสงไปยัง เลขหมายโทรศัพท โทรสาร ที่อยูทาง
อิเล็คทรอนิกส (email address) ที่อยูที่ระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวม
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ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวม
หรือที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว หรือสงผานไปยัง applications ที่ผูลงทุน download ไว หรือเผยแพร
ผานสื่อสังคมออนไลนที่ผูลงทุนไดเขามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับขอมูลไว ใหถือวาไดสงใหแกผูลงทุนแลวโดยชอบทั้งนี้ โดยไมคำนึงวา
ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเอง หรือมีผูรับไว หรือจะไดเปดอานขอมูลหรือไมก็ตามสำหรับในกรณีที่สงใหไมได เพราะผูลงทุนยายที่อยูหรือที่
อยูที่กลาวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไมมีการแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบริษัท
จัดการก็ดีหรือสงใหไมไดเพราะเลขหมายโทรศัพท โทรสาร ที่อยูทางอิเล็คทรอนิกส (email address) หรือที่อยูที่ผูลงทุนไดแจง
การเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบันก็ดีใหถือวาผูลงทุนไดรับและทราบหนังสือติดตอ คำบอกกลาว
ขอมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแลวโดยชอบ
9. เพื่อใหบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อหนวยลงทุน
และผูเกี่ยวของกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่ เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCAและกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แกการกอการราย) ไดและเพื่อเปนการลดขั้นตอนที่ผูลงทุน
จะตองนำสงเอกสาร ขอตกลงอันเกี่ยวกับหนาที่ของผูลงทุน ขอมูลคำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตน และการเปดเผยขอมูล
/หัก ณ ที่จาย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อางถึงใน FATCA Form) (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”)
ใหกับบุคคลดังกลาวขางตนเปนรายๆ ไป ภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนนี้ หากผูลงทุนใหหรือจะใหเอกสารและขอมูล
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขางตน ผูลงทุนตกลงและยินยอมใหบุคคลดังกลาว ขางตนทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิ ใชเอกสารและขอมูลดังกลาว
เสมือนหนึ่งวา ผูลงทุนไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น กับบุคคลดังกลาวทุกราย และใหบุคคลดังกลาวทุกรายสามารถนำสง /ใชเอกสาร และ
ขอมูลนั้นระหวางกันได ทั้งนี้บริษัทจัดการและ/หรือบุคคลแตละรายขางตนสงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอมูลเพิ่มเติมจากผูลงทุน
ในภายหลังได
10. ผูลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุนรวมที่ผูลงทุนไดลงทุนไว ขอกำหนด
และเงื่อนไขในแบบฟอรมซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนขอกำหนดและเงื่อนไข
ของ การเปดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แตละบริษัทจัดการจะกำหนด รวมถึง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผูลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนขอกำหนดและ
เงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของแตละบริษัทจัดการได ที่เว็บไซตของบริษัทจัดการดังกลาว
11. ผูลงทุนยอมรับและตกลงวาขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใชบังคับกับผูลงทุนตอไปแมปรากฏตอมา
ในภายหลังวา บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนรายใดรายหนึ่ง จะยกเลิก หรือไมไดใชบริการ Fund Connext
แลว
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดา
คําถามขอ 1 – 10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
1. ปจจุบันทานอายุ
ก. ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
ข. 45 – 59 ป
ค. 35 – 44 ป
ง. นอยกวา 35 ป
2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด
ก. มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
ข. ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด
ค. ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
ง. นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด
3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
ก. มีทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน
ข. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน
ง. มีความมัน่ ใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชวี ติ หลังเกษียณอายุแลว
4. ทานเคยมีประสบการณหรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุนกูหรือกองรวมตราสารหนี้
ง. หุนสามัญหรือกองทุนรวมหุนหรือสินทรัพยอื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้
ก. ไมเกิน 1 ป
ข. 1 ถึง 3 ป
ค. 3 ถึง 5 ป
ง. มากกวา 5 ป
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทาน คือ
ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได
ข. เนนโอกาสไดรับผลตอนแทนที่สม่ำเสมอแตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง
ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตอาจเสี่ยงจะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น
ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด
30%
ก. กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย
20%
ข. กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสที่ไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%
กำไร : Profit
10%
ค. กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอนแทนสูงสุด 15% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%
ขาดทุน : Loss
-10
-20
ง. กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนมากแตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง
ง. ไมกงั วลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนทีอ่ าจจะไดรบั สูงขึน้
9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมไดเมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงในสัดสวนเทาใด
ก. 5% หรือ นอยกวา
ข. มากกวา 5% - 10%
ค. มากกวา 10% - 20%
ง. มากกวา 20% ขึ้นไป
10. หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 ทานจะทำอยางไร
ก. ตกใจและตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินที่เสี่ยงนอย
ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมั่นใจเพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยตนทุน
25%

15%

2.5%

7%

-1%

-5%

-15%
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดา
คําถามขอ 11- 12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคําแนะนํา (ไมนํามาคิดคะแนน)
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธและหุนกูที่มีอนุพันธแฝงโดยตรงเทานั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธและหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุน
ลมเหลว ทานอาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
ก. ไมได
ข. ได
ใชเฉพาะที่จะมีการลงทุนในตางประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด
ก. ไมได
ข. ได

สำหรับเจาหนาที่
สวนที่ 1 เกณฑการคิดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน
ตอบ ข. = 2 คะแนน
สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอ ใหเลือกขอที่คะแนนสูงสุด
สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
คะแนน
นอยกวา 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

ตอบ ค. = 3 คะแนน

ระดับ
1
2
3
4
5

ตอบ ง. = 4 คะแนน

ประเภทนักลงทุน
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก

สวนที่ 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน
ประเภทผูลงทุน

สัดสวนการลงทุน
เงินฝากและ
ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ ตราสารทุน การลงทุน
ตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุมากกวา 1 ป ภาคเอกชน
ทางเลือก*

เสี่ยงต่ำ
>60%
<20%
<10%
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
<20%
<70%
<20%
เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
<10%
<60%
<30%
เสี่ยงสูง
<10%
<40%
<40%
เสี่ยงสูงมาก
<5%
<30%
>60%
* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา
คะแนนรวมที่ได
ลงชื่อผูประเมิน (.......................................................................)
วันที่ (.................................)
ลงชื่อผูตรวจสอบ (.......................................................................)
วันที่ (.................................)
ผูแนะนำกองทุน (IFA)
เลขที่ใบอนุญาต (กลต.)
ผูแนะนำการลงทุน (IBA)
เลขทีใบอนุญาตสมาคม (ASCO)
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<5%
<10%
<10%
<20%
<30%

แบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็ นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person
สาหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer
เลขทีบ่ ัญชี/Account No.
ผูข้ อเปิ ดบัญชี (คานาหน้า/ชื่อ/นามสกุล)
Applicant Name (Title/Name/Surname)

สัญชาติ
Nationality(ies)
โปรดระบุทกุ สัญชาติที่ทา่ นถือ /Please specify all nationalities that you hold.

บัตรประชาชนเลขที่
ID Card No.
ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า
Status of Customer
Part 1

หนังสือเดินทางเลขที่
Passport No.

โปรดเลือกทาเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person
(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9)
(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-9)

1

ท่านเป็ นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ จะอาศัยอยูน่ อกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้ คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย
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.

2

ท่านเป็ นผู้ถือบัตรประจาตัวผู้มีถ่ินทีอ่ ยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

โปรดตอบ "ใช่" หากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจาตัวผูม้ ีถิ่นที่อยูถ่ าวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ทา่ น ไม่วา่ บัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ
วันที่ทา่ นกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี ้
ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถกู สละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี ้
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.

3

ท่านมีสถานะเป็ นผู้มีถ่ินทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกาหากเป็ นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปี ปัจจุบนั ท่านอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และหากต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี ้
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.

คาถามเพิม่ เติม / Additional Questions
(หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทัง้ ส่งเอกสารประกอบ)
(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์
1 ตามกฎหมายแล้ว
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?
ท่านมีคาสั่งทารายการโอนเงินเป็ นประจาโดยอัตโนมัติจากบัญชีทีเ่ ปิ ดไว้หรือมีอยูก่ ับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป1
2
ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

3

4

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group1 to an account maintained in the U.S.?
ท่านมีการมอบอานาจหรือให้อานาจการลงลายมือชือ่ แก่บุคคลที่มีที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
กับบัญชีท่เี ปิ ดไว้หรือมีอยูก่ ับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป ใช่หรือไม่
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group granted to person with U.S. address?
ท่านมีท่อี ยูเ่ พื่อการติดต่อหรือดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิ ดไว้หรือมีอยูก่ ับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
แต่เพียงที่อยูเ่ ดียว ซึง่ เป็ นที่อยูส่ าหรับรับไปรษณียแ์ ทนหรือที่อยูส่ าหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

1 เพือ่ วัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ “กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป” ให้หมายความรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1 For this purpose, “Phillip Sec. Financial Group” shall include Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited and all related Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited Subsidiaries.
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5

6

ท่านมีท่อี ยูอ่ าศัยในปั จจุบนั หรือที่อยูเ่ พื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สาหรับบัญชีที่เปิ ดไว้หรือมีอยูก่ ับกลุ่มธุรกิจ
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
การเงินของ บล.ฟิ ลลิป ใช่หรือไม่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?
ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีท่เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่
ใช่/Yes
ไม่ใช่/No
กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป ใช่หรือไม่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with Phillip Sec. Financial Group?

ส่วนที่ 2
Part 2

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี ้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป
มีสทิ ธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียว ที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป เห็นสมควร
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, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป ทราบและนาส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ขอ้ มูลของท่านที่ระบุใน
แบบฟอร์มนีไ้ ม่ถกู ต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to Phillip Sec. Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be
incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ที ่านไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป มีสทิ ธิ
ใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียว ที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป เห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle Phillip Sec. Financial Group
to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 3
Part 3

การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป ในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
You hereby irrevocably authorizes Phillip Sec. Financial Group to:
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตาม หรือผูไ้ ม่ให้
ความร่วมมือ) จานวนเงิน หรือมูลค่าคงเหลือในบัญชีการจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่มีอยู่กบั กลุม่
ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป, หน่วยงานทางภาษีอากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to the companies under Phillip Sec. Financial Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax 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 Phillip Sec. Financial Group, 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 companies under Phillip Sec. Financial Group, domestic and/or
foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ท่ที ่านได้รบั จากหรือผ่านกลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป ในจานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้
บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account and/or the income derived from or through Phillip Sec. Financial Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including
the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between Phillip Sec. Financial Group and such tax authorities,
หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการพิจารณาสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมูลที่จาเป็ นต้องรายงานให้แก่กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่
ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป มีสทิ ธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่กลุม่ ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิ ลลิป
เห็นสมควร
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 Phillip Sec. Financial Group, or if you fail to provide a
waiver of a law that would prevent reporting, Phillip Sec. Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such
relationship as Phillip Sec. Financial Group may deem appropriate.

ส่วนที่ 4
Part 4

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

เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็ นการลดภาระความซ้าซ้อนของลูกค้าในการนาส่งเอกสาร/ข้อมูล/คายินยอมให้กบั บริษัทและสถาบันการเงินต่างๆที่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ผี รู้ บั เป็ นตัวแทนขาย (หรือเป็ นผูจ้ ดั
จาหน่าย) เป็ นรายๆ ไป รวมทัง้ กรณีท่ลี กู ค้าเปิ ดบัญชีกบั บริษัท/สถาบันการเงินใดๆผ่านผูร้ บั โดยหนังสือฉบับนีล้ กู ค้ารับทราบและยินยอมให้บคุ คล (รวมนิติบคุ คล) ดังต่อไปนีท้ งั้ หมด(อันได้แก่ 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/
สถาบันการเงินใดๆ ที่ลกู ค้าทาธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือเปิ ดบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทัง้ โดยตรงหรือผ่านผูร้ บั , 2.ผูส้ นับสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้ กี่ยวข้องกับ
บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น, 3.สมาชิกของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของผูร้ บั และ 4.ตัวแทน หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด) ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต มีสทิ ธิ
ใช้เอกสารข้อมูล คายืนยันและคายินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิ ดเผยข้อมูล หรือหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบับนี ้ และเอกสาร/ข้อมูลที่อา้ งถึง (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนี่งว่าลูกค้าได้มอบเอกสารและข้อมูลนัน้ และได้ให้
คายืนยัน/คายินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บคุ คลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานราชการทัง้ ในและต่างประเทศ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก รายสามารถนาส่ง/ใช้เอกสาร และข้อมูลใดๆ ของลูกค้าระหว่าง
กันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสาเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ให้มีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ
In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s 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; the customer hereby acknowledge and agree that any of following persons (including entity person)
(i.e., 1.Any asset management company/fund/any financial institution with whom the customer 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 the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person(s) by the customer’s self. The customer further hereby authorize
those person(s) to use/provide/share such Document and Information among themselves.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆในเอกสารฉบับนี ้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and
termination of banking/business relationship.

ลายมือชือ่ ผู้ขอเปิ ดบัญชี
Signature of Applicant

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

วันที่
Date
10

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

คำขอเปดบัญชี
ประเภทบัญชีที่ตองการเปดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
คือประเภท บัญชี ซื้อ/ขาย กองทุนรวม
คําถามเพิ่มเติม
ทานเปนบุคคลที่มีขอจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ อาทิ ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพรอง
ทางสุขภาพ *
ไมใช
ใช

ผูรับผลประโยชนที่แทจริง *ผูรับประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เปนเจาของบัญชีที่แทจริง
ขาพเจา
บุคคลอื่น (โปรดระบุ) ...................................................................
*** หมายเหตุ
กรณีมีผูรับผลประโยชนที่แทจริง กรุณาแนบเอกสารดังนี้
1. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรม
2. สําเนาบัตรประชาชน ของผูรับผลประโยชนจากการทําธุรกรรม
บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล .......................................................... ความสัมพันธ..................... โทร. .................................
ที่อยูเดียวกับปจจุบัน
ที่อยูเดียวกับทะเบียนบานเจาของบัญชี
อื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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อากรแสตมป
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ
ทำที่ บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ ....... / ............../.....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ................................................................................................................................................................................
ที่อยู ...................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท .................................................. ซึ่งตอไปนี้จะถูกเรียกวา “ผูมอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให ............................................................
อายุ ............. ป เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง .......................................... เกี่ยวของเปน .................................ของผูรับมอบอำนาจ
ที่อยู ....................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท .................................................. ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ผูรับมอบอำนาจ” เปนผูมีอำนาจดำเนินการแทนขาพเจา
ในการดำเนินการตางๆที่ทำกับ บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังตอไปนี้
1) สั่งซื้อขาย จองซื้อ หลักทรัพย ใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาอนุพันธ สัญญาซื้อขายลวงหนาทุกชนิด หนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หลักทรัพยทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา(ประเทศไทย) ตลาดซื้อขาย
ที่เปนทางการของประเทศตางๆ การซื้อขายนอกตลาดซื้อขายที่เปนทางการ (Over The Counter) รวมทั้งทำการยืนยันรับรองผล
การกระทำเหลานั้นแทนขาพเจา
2) ชำระราคาซื้อขาย คาธรรมเนียม อากรแสตมป เงินปนผลดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นและคาใชจายใดๆรับทั้งปวงที่เกี่ยวของ
กับการซือ้ ขายหลักทรัพย ใบสำคัญแสดงสิทธิสญ
ั ญาอนุพนั ธสญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาทุกชนิดหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย
ทุกประเภท
3) สั่งถอนเงิน โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของขาพเจาที่ไดใหไวกับบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4) ทำและ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสารหรือตราสารใดๆที่เกี่ยวของและจำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอำนาจ
นี้การใดๆที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปโดยชอบดวยอํานาจตามหนังสือนี้ผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบและตกลงผูกพันในผลของการ
กระทําของผูรับมอบอํานาจเสมือนเปนการกระทําของขาพเจาเอง เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงลายมือชื่อ …………………………………………………………………………………………… ผูมอบอํานาจ
(.............................................................................................................................)

ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… ผูรับมอบอำนาจ
(.............................................................................................................................)
ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… พยาน / ที่ปรึกษาการลงทุน
(.............................................................................................................................)
ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… พยาน
(.............................................................................................................................)

กรณีมอบอํานาจ
1. หนังสือมอบอํานาจ
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ
5. บัตรตัวอยางลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจ

2. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ
4. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับมอบอํานาจ
6. อากรแสตมปหรือเงินสด 30 บาท สําหรับหนังสือมอบอํานาจตอหนึ่งผูรับมอบอํานาจ
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วันที่ .....................................................
เรียน ผู ้จัดการ ธนาคาร

กรุงเทพ (BBL)

กรุงไทย (KTB)

กรุงศรีอยุธยา (BAY)

กสิกรไทย (KBANK)

ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)

ไทยพาณิชย (SCB)

ยูโอบี (UOB)

แลนดแอนเฮาส (LH BANK)

ทหารไทยธนชาต (TTB)
สํานักงานใหญ/ สาขา ........................................................................................................................................................................................................
ออมทรัพย
กระแสรายวัน
ขาพเจา....................................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท
บัญชีเลขที่ (10หลัก)..............................................................................................ชื่อบัญชี ................................................................................................
สถานที่ติดตอ.......................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท...................................................................................................... อีเมล..........................................................................................................
มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆใหแก บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารไดรับ
จากบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้ง หรือมอบหมายจากบริษัทใหกระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัทฯ
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทฯ ดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ แจงแกธนาคารนั้น
ไมถูกตองและธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจาตามที่ปรากฎในใบแจงหนี้ หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ
Update) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทฯ โดยตรงโดยทั้งที่ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่
ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหนี้แกบริษัทฯ ตามใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ
Update) ที่ธนาคารไดรับจากบริษัทฯ แลพขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดก็ตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหัก
บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวจากสมุดเงินฝากของธนาคารและใบเสร็จรับเงิน
ของบริษัทฯอยูแลว
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผล ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝาก
หมายเลขที่ไดรับเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันที นับแตวันทําหนังสือนี้และใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะเพิกถอน
โดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ
ลงลายมือชื่อ …………………………………………………………………………….ผูใหความยินยอม
ตัวบรรจง

(...........................................................................................)
ตามที่ใหไวกับธนาคาร

พิมพครั้งที่ 3/2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ขอตกลง สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขาย / จัดจําหนายหนวยลงทุน
สัญญานี้ทําที่บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และขาพเจาดังที่ปรากฎชื่อในแบบคําขอและสัญญาฉบับนี้ (“ลูกคา”) โดยทั้งสองฝาย
ตกลงดังนี้
“บริการออนไลน / บริการโพเอ็มส” หมายถึง บริการการสั่งซื้อขายหนวยลงทุน หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทําไวใหลูกคาโดยผานทางคอมพิวเตอร
“รหัสประจําตัว”
หมายถึง รหัสประจําตัวของลูกคาที่บริษัทฯ กําหนดไวเพื่อใชสําหรับบัญชีซื้อขายหนวยลงทุน และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

ลูกคาตกลงแตงตั้งและมอบอํานาจใหบริษัทฯเปนตัวแทน และ/หรือนายหนา โดยไดมอบอํานาจใหบริษัทฯ เปนผูรับมอบอํานาจทั่วไปของลูกคา เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของการซื้อขายหนวยลงทุนแทนลูกคาได โดยลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของลูกคาทุกประการ ไมวาจะเปน
การสั่งซื้อขายโดยลายลักษณอักษร หรือคําสั่งดวยวาจา หรือทางโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหนวยลงทุน
ซึ่งถือปฏิบัติอยูทั่วไป
ลูกคาทราบวาเปนสิทธิของบริษัทฯ ที่จะไมรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของลูกคาก็ได ในกรณีที่ลูกคามีหนี้คางชําระจากการซื้อขายหลักทรัพยกับทางบริษัทฯ
หรือกรณีจําเปนอื่นใด เพื่อที่จะปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือในกรณีสมควรอยางอื่น และในกรณีดังกลาวนั้น
ลูกคาไมสามารถที่จะยกสิทธิหรือขอตอสูใดๆ ตามกฎหมายขึ้นอางหรือตอสูกับทางบริษัทฯ ลูกคาตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกคามีตามกฎหมาย และ
สละสิทธิที่จะยกขอตอสูใดๆ ขึ้นตอสูก ับบริษัทฯ
ในกรณีที่ลูกคาถึงแกความตาย ตกเปนผูไรความสามารถ ตกเปนผูเสมือนไรความสามารถ ตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ลมละลาย เลิกกิจการ ถูกฟองรองเปนคดี
ตอศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อคุมครองผลประโยชนของลูกคาหรือบริษัทฯ ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทฯ ขายหรือถายโอนไป ซึ่งหนวย
ลงทุน ทรัพยสิน หรือ สิทธิอื่นใดของลูกคา และ/หรือตกลง และยินยอมใหบริษัทฯ ซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อชดใชใหแกบริษัทฯ แทนหนวย
ลงทุนซึ่งลูกคาไดสงใหบริษัทฯ ขายแลว ทั้งนี้โดยใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน
ใดๆ ของลูกคาที่มีตอบุคคลภายนอก และ/หรือบริษัทฯ
ลูกคาตกลงที่จะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนรวมถึงคาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนคาใชจายอื่นใดใหแกบริษัทฯ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
ลูกคายินยอมใหบริษัทฯ บังคับขายหนวยลงทุนและนําเงินที่ไดรับจากการขายหรือถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคาในบัญชีซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อนํามาชําระ
ภาระหนี้สินที่ลูกคามีตอบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบัน หรือที่จะมีตอไปในอนาคต จนกวาจะมีการเลิกสัญญาฉบับนี้และฉบับอื่นที่เกี่ยวของ โดยไมมีเงื่อนไข
และขอโตแยงใดๆ
การบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส
6.1 ลูกคาประสงคที่จะใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส และตกลงตามเงื่อนไขตอไปนี้ของสัญญา นอกจากนี้คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของรวมถึงขอกําหนดของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน หรือที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ยกเวนกรณี
แจงความประสงควาไมตองการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส
6.2 บริษัทฯ ตกลงจัดใหบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส สําหรับลูกคาเพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนผานทางคอมพิวเตอร
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด รวมถึงแตไมจํากัดเพียงอินเตอรเน็ตและเครือขายโทรคมนาคมมายังบริษัทฯ
6.3 ลูกคายินยอมใหบริษัทฯ หักคาใชจายที่เกิดขึ้นในการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส จากบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดย
ไมตองบอกกลาวลวงหนา
6.4 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติแบบคําขอใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ลูกคาจะไดรับรหัสประจําตัวเพื่อใชทุกครั้งที่ลูกคามีคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุน หรือใช
บริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ลูกคาจะตองเก็บรหัสประจําตัวไวเปนความลับ และจะรับผิดชอบตอการใชรหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ
ที่เกิดจากการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส โดยใหถือวาลูกคาไดสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนดวยตนเอง ซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกคา
จะแจงใหบริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกคาทราบถึงการสูญหาย ไมวาจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด รวมถึงกรณีที่ลูกคา
ไมสามารถไดรับขอความใดๆ หรือไมสามารถสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส
6.5 ลูกคาตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสแตเพียงผูเดียว ดังนั้น ลูกคาตกลงจะทํา
การตรวจสอบใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดรับ และบริษัทฯ ยอมรับคําสั่งดังกลาวเรียบรอยแลว
6.6 ลูกคายอมรับวาเปนหนาที่ของลูกคาที่จะรองขอใหบริษัทฯ ออกหลักฐานการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ตามสัญญาฉบับนี้
แกลูกคา เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันการซื้อขายกับบริษัทฯ
6.7 ลูกคายอมรับวาการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส เพื่อการสั่งซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ลูกคาตองใชความระมัดระวังในการใชคอมพิวเตอรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด หรือในการใชรหัสประจําตัวของลูกคา เพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด หรือในการใช
รหัสประจําตัว อันเกี่ยวของกับการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส เพื่อการซื้อขายหนวยลงทุน
6.8 ลูก คา ตกลงให บ ริษั ทฯ จั ดสงเอกสารทางไปรษณีย อิ เล็ก ทรอนิก ส (E-mail) แทนการสงเอกสารผา นทางไปรษณีย โดยลูก คา เห็ นว า เป นวิ ธี ก าร
ที่เหมาะสมและเปนประโยชน โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1

ผลผู กพั นและการบั งคั บใช ทางกฎหมายของบั นทึ กข อตกลงฉบั บนี้ ให อยู ภายใต พระราชบั ญญั ติ ว าด วยธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส
พ.ศ. 2544 รวมถึ งฉบั บ แก ไขใดๆ ของพรบ.ว า ดว ยธุ รกรรมทางอิ เล็ก ทรอนิก สดังกลา ว รวมถึ งข อ กฎหมายฉบั บ อื่ นใดที่เกี่ ย วข อ ง
กับธุรกรรมการรับสงขอมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส
6.8.2
เมื่อลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลูกคาทราบถึงความรับผิดชอบ และลูกคาตกลงวาจะเปนผูแจ ง
ใหทราบเปนลายลักษณอักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6.8.3
เอกสารที่ลูกคายินยอมตกลงใหบริษัทฯจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แกลูกคา ใหรวมถึงแตไมจํากัดแตเพียงใบยืนยันการซื้อขาย
หลักทรัพย / ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพยสิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพยคงเหลือ และเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
6.8.4
ลูกคาทราบวาลูกคาสามารถขอใหบริษัทฯ จัดพิมพและออกเอกสารตนฉบับประเภทใดๆ หรือลูกคาตองการยกเลิกการรับเอกสารทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลูกคาจะตองแจงความประสงคนั้นเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ
กอนวันที่ลูกคามีความประสงคจะใหการยกเลิกรับหรือขอเอกสารผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) มีผลบังคับใช
6.8.5
ในกรณีที่ลูกคาไมไดรับเอกสารตางๆ ตามที่ระบุไวในขอ 6.8.3 ที่บริษัทฯ จัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แกลูกคา ลูกคา
ตกลงที่จะรับเอกสารผานชองทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว ผานทาง website ของบริษัทฯ http://www.poems.in.th. ซึ่งลูกคาสามารถ
เรียกดูยอนหลังได 3 เดือน
6.8.6
ลูกคามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นได ซึ่งไดแก (แตไมจํากัดอยูเพียงแต) การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การสงขอมูลเปนไปอยางลาชา หรือไมสามารถสงขอมูลได
การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือเขามาลวงรูขอมูล
ใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของขอมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัดในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ซึ่งเปน
สื่อสารสาธารณะที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกคาเขาใจและยอมรับวาบริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ ใน
กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกลาว และการที่บ ริษั ทฯ ปฏิ บั ติตามขอตกลงของลูกคาในการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) นี้ มิไดเปนการรับรองหรือรับประกันวาบริษัทฯ จะสามารถปองกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได
6.8.7
ลูกคาทราบและตกลงวาลูกคามีหนาที่ในการตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลในเอกสารทุกประเภทที่ไดรับทุกครั้ง ทั้งนี้หากลูกคา
มิไดโตแยงหรือคัดคานความถูกตองของขอมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทําการ นับจากเวลาที่ลูกคาไดรับเอกสารจากทางบริษัทฯ
ที่จัดสงไปยังที่ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ของลูกคาแลว ใหถือวาลูกคาไดตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น
และใหถือวาบริษัทฯ ไดกระทําการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณแลว
การดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคา
7.1 บริษัทฯ มีหนาที่ที่จะตองแยกและทําบันทึกรายละเอียดทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไว บรรดาทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทฯ ไดรับ
หรือจะไดรับไวเพื่อการซื้อขายหนวยลงทุน บริษัทฯ จะแยกทรัพยสินของลูกคาไวภายใตการดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัทฯ
หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจงใหบุคคลอื่นนั้นทราบอยางชัดแจงวาทรัพยสินที่นํามาเก็บรักษาเป นของ
ลูกคาหากทรัพยสินของลูกคาสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฎิบัติหนาที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบความเสียหาย
หรือสูญหายของทรัพยสิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกลาวเต็มจํานวน ไมเกินความเสียหายที่แทจริงตามสวนที่บริษัทฯ จะตองรับผิดชอบและชดใช
7.2 ลูกคาตกลงมอบหมายใหบริษัทฯ จัดการดูแลทรัพยสินของลูกคา ทั้งนี้ลูกคาเขาใจและทราบดีวาบริษัทฯ อาจนําเงินของลูกคาไปลงทุนตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของประกาศกําหนด หากบริษัทฯ ประสบปญหาทางการเงิน เงินของลูกคาที่ฝากไวกับบริษัทฯ ไมอยูภายใตมาตรการใหความคุมครองของ
สถาบันคุมครองเงินฝาก
7.3 บริษัทฯ ตกลงจะทําการแยกทรัพยสินของลูกคาเพื่อนําทรัพยสินของลูกคาไปดูแลและรักษาภายใตขอกําหนดแหงสํานักงาน การดําเนินการดังตอไปนี้
ใหถือวาเปนการแยกทรัพยสินตามวรรคกอนหนานี้แลว
7.3.1 ทรัพยสินประเภทเงิน
(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนําไปลงทุนในลักษณะอื่นตามที่
สํา นัก งานประกาศกํา หนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเปนประเภทชํา ระคืนเมื่อครบกํา หนดระยะเวลาเงินฝาก บริษั ทฯ
จะไมกําหนดขอหามการไถถอนคืนกอนครบกําหนด
(ข) แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง ซึ่งบริษัทฯ ไดกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาเงินจํานวนดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคา
โดยปราศจากเหตุสงสัย
7.3.2 ทรัพยสินประเภทหลักทรัพย
(ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือธนาคารแหงประเทศไทย
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แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง ซึ่งบริษัทฯ ไดกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาใบหลักทรัพยดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคา
โดยปราศจากเหตุสงสัย
7.3.3 ทรัพยสินอื่นแยกไวในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาทรัพยสินอื่นนั้นเปนทรัพยสินของลูกคาโดยปราศจากเหตุสงสัย
7.4 บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคาดวยตนเอง บริษัทฯ จะไมแตงตั้งใหบุคคลใดเปนตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูก คา
ความในวรรคหนึ่งมิใหหมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามความในขอ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก)
7.5 ภายใตขอบังคับขอ 7.3.1 (ก) ลูกคาใหความยินยอมตอบริษัทฯ ในการนําทรัพยสินของลูกคาไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไวกับสถาบันการเงินที่มี
ความสัมพั นธ ไมวา โดยทางตรงหรือ ทางอ อมกับ บริษั ทฯ ในลัก ษณะบริษั ทใหญ บริษั ทย อ ย หรือ บริษั ทรว ม โดยให ถื อ วา สัญญานี้เป นการแสดง
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการลงทุนดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงแกไข
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือหนวยงานใดที่เกี่ยวของ อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แหงสัญญานี้ ลูกคายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยเครงครัด บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทําการ
แกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแหงสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังกลาว โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน
การเก็บ รวบรวม ใช เปดเผยขอมูล
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามขอกําหนดของ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อประโยชนของลูกคา ลูกคายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ รวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวน
บุคคลของลูกคาโดยมีวัตถุประสงคที่จําเปนเพื่อการใหบริการแกลูกคา การมอบหมายงานใหผูอื่นดําเนินการแทนบริษัทเพื่อสนับสนุนการใหบริการ เชน ดาน
การจัดสงเอกสาร ดานเทคโนโลยี เปนตน นอกจากนี้ ลูกคาทราบดีวาบริษัทอาจเปดเผยขอมูลดังกลาว ไปยังบุคคลภายนอก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อบริษัทฯ หรือนวยงานทางราชการตาง ๆ ดังกลาวรองขอ หรือเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่หนวยงานดังกลาวกําหนด กลุมบริษัท Phillip Group ที่ตั้งอยูในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจจะไมมีมาตรฐานการ
คุมครองขอมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในทํานองเดียวกัน แตอยางไรนั้น บริษัทมีการดําเนินการตามขั้นตอน และมาตรการตาง ๆ
เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาการโอนขอมูลสวนบุคคลจะโอนอยางปลอดภัย และบุคคลที่รับโอนขอมูลนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม และ
การโอนขอมูลนั้นชอบดวยกฎหมาย โดยอาศัยขอยกเวนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และยินยอมใหผรู ับขอมูลจากบริษัทดังกลาว เก็บรวบรวม ใช และ/
หรือ เปดเผยขอมูลดังกลาวตอไปไดภายใตวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เผยแพร
ไวที่เว็บไซตของบริษัท (www.poems.in.th) ซึ่งทานจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจเพื่อประโยชนสูงสุดของทาน
(ข)

8.

9.

10.

การบังคับใชกฎหมาย
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงให สัญญานี้อยู ภายใตบั งคับและการตีความตามบทบั ญญัติกฎหมายแห งราชอาณาจั กรไทย และการตัดสินคดีอยู ภายใตบั งคับ
ของศาลไทย
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ X
(

ลูกคา

ลงชื่อ X
ผูมีอํานาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

พยาน

ลงชื่อ X
(

)

)
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เจาหนาที่การตลาด
)
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