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เอกสารประกอบที่ใชในการเปดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ กรณีที่ใชบัตรขาราชการ ตองแนบสำเนาทะเบียนบาน

2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกที่ปรากฎชื่อและเลขที่บัญชีของลูกคาสำหรับหักบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ

3. อากรแสตมปสำหรับสัญญาแตงตั้งตัวแทน 30 บาท ตอ 1 สัญญา

กรณีนิติบุคคล

1.   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

2.   สำเนาหนังสือบริคนหสนธิและขอบังคับ 

3.   สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษี  

4.   สำเนาบัตรประชาชนกรรมการและผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

5.   สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีธุรกิจเฉพาะ) 

6.   หนังสือมอบอำนาจ (และอากรแสตมป 30 บาท ตอ 1 ผูรับมอบอำนาจ)

7.   สำเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอำนาจ 

8.   สำเนาทะเบียนบานผูรับมอบอำนาจ

9.   งบการเงินฉบับผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี (ชุดลาสุด) 

10.  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

11.  โครงสรางการบริหารจัดการหรือโครงสรางการถือหุน   

12.  อากรแสตมปสำหรับสัญญาแตงตั้งตัวแทน 30 บาท ตอ 1 สัญญา

กรณีที่มีผูรับมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจ    

2. สำเนาบัตรประชาชนของผูมอบอำนาจ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอำนาจ

4. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับมอบอำนาจ  

5. บัตรตัวอยางลายมือชื่อของผูรับมอบอำนาจ

6. อากรแสตมป 30 บาทสำหรับหนังสือมอบอำนาจตอหนึ่งผูรับมอบอำนาจ

กรณีมีบุคคลอื่นที่ไดรับผลประโยชนและ/หรือที่มีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย

1.. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับผลประโยชนจากการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย (ถามี)

2.. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูมีอำนาจควบคุมจากการทำธุรกรรมทอดสุดทาย (ถามี)

3. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ไดรัับผลประโยชนจากการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย (ถามี)

4. สำเนาบัตรประชาชนของผูที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย (ถามี)

                กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกตอง “เพื่อเปดบัญชีฯ กับบมจ. หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)”

หมายเหตุ ถาขอความที่เขียนมีผิดที่ใด หามมิใหขูด หรือใชหมึกสีขาวปาย แตใหขีดฆาแลวเขียนลงใหม และตองลงลายมือชื่อกำกับ

  



ชื่อ - สกุล (ไทย) .................................................................................................................................................................................................................

 (อังกฤษ) .................................................................................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปเกิด................................................................อายุ...................................ป เพศ...................................สัญชาติ...........................................................

ประเทศที่เกิด ..................................................................สถานภาพ โสด สมรส หยา หมาย  

บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่  ......................................................................................วันที่หมดอายุ ......................................................................

ที่อยูปจจุบัน เลขที่........................หมูที่.............หมูบาน ............................................ซอย .................................................ถนน ................................................. 

ตำบล/แขวง .........................................................อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย....................................... 

ประเทศ .............................................................โทรศัพทบาน ..........................................................โทรศัพทมือถือ ...................................................................

ที่อยูตามทะเบียนบาน ตามที่อยูปจจุบัน 

เลขที่.............................หมูที่...................หมูบาน ......................................................ซอย .................................................ถนน ................................................. 

ตำบล/แขวง .........................................................อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย....................................... 

ประเทศ ......................................................................................................................โทรศัพทบาน ............................................................................................

อาชีพ ................................................................ประเภทธุรกิจ ..........................................................ตำแหนง .............................................................................

ชื่อสถานที่ทำงาน  ......................................................................................................เลขที่ .................................อาคาร ...........................................................

ชั้น  ...................................................................ซอย  ........................................................................ถนน ..................................................................................

ตำบล/แขวง ......................................................อำเภอ/เขต ..............................................................จังหวัด................................................................................

รหัสไปรษณีย ....................................................ประเทศ.....................................................................โทรศัพท(ที่ทำงาน) ...........................................................

หมายเลขโทรศัพท สำหรับการติดตอ  โทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ โทรศัพทที่ทำงาน   

หมายเลขโทรศัพทสำหรับการยืนยันตัวตนลูกคา (OTP Password) ...........................................................................................................................................

E-Mail Address สำหรับการรับเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ........................................................................................................................................

E-Mail Address สำหรับการรับขอมูลขาวสารของบริษัทฯ            เหมือนกับอีเมลไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ........................................................................

สถานที่ติดตอในการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย             ที่อยูปจจุบัน               ที่อยูตามทะเบียนบาน             ที่อยูตามที่อยูที่ทำงาน          

ที่อยูอื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................................................................................................................

ชื่อคูสมรส .......................................................................................สถานที่ทำงาน ......................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ  ................................................................................ตำแหนง ...............................................................................................................................

บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน  ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................................................................

ความสัมพันธ ......................................................................................................................................โทร. .................................................................................

               ที่อยูเดียวกับที่อยูปจจุบันเจาของบัญชี                  ที่อยูเดียวกับทะเบียนบานเจาของบัญชี                  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

แบบฟอร์มเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและ
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

1.  ขอมูลทั่วไป (ก) กรณีบุุคคลธรรมดา 

(ข) กรณีนิติบุุคคล

ชื่อนิติบุคคล (ไทย)  .....................................................................................................................................................................................................................

    (อังกฤษ) .................................................................................................................................................................................................................

ประเภทนิติบุคคล           บริษัทจำกัด          บริษัทจำกัด(มหาชน)              หางหุนสวนจำกัด นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ

                                อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................

ประเภทธุรกิจ ................................................................................................. เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร ..............................................................................

สถานที่ทำการ เลขที่ .................... หมูที่ .................. หมูบาน/อาคาร..............................................ชั้น......................ซอย.........................................................

ถนน.............................................. ตำบล/แขวง ..............................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................................

ประเทศ......................................... รหัสไปรษณีย ............................................โทรศัพท ............................................โทรสาร ..................................................

จำนวนพนักงานในบริษัท (โดยประมาณ).....................................................................................................................................................................................

ชื่อผูบริหารสูงสุดของบริษัท..............................................................................บัตรประชาชนเลขที่/หนังสือเดินทางเลขที่.........................................................

หมายเลข GIIN ของลูกคา.............................................................................................................................................................................................................

/ ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล...........................



2. ลักษณะการทำธุรกรรม

วัตถุประสงค              เพื่อการลงทุนระยะยาว             เพื่อเก็งกำไร / ลงทุนระยะสั้น                เพื่อปองกันความเสี่ยง

ความเขาใจในอนุพันธ              มี             ไมมี

บริษัท / บริษัทหลักทรัพยอื่นที่ใชบริการ              ไมมี             มี (โปรดระบุ) ............................................................................. 

4. เงื่อนไขการรับจายเงินกับบริษัทฯ (ATS)

ผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (โปรดระบุชื่อกรรมการบริษัททุกทานตามรายชื่อในหนังสือรับรองของบริษัท)

                 ชื่อ-สกุล        บัตรประชาชนเลขที่/      สถานะภาพสมรส            ตำแหนงทางการเมือง               ประวัติการทำความผิด

หนังสือเดินทางเลขที่     (ในประเทศ/ตางประเทศ)             ตามกฎหมายฟอกเงิน

..................................................     .........................................    ............................            ไมมี         มี ...................          ไมมี         มี ....................

..................................................     .........................................    ..............................            ไมมี         มี....................          ไมมี         มี ....................

..................................................     .........................................    ..............................            ไมมี         มี....................          ไมมี         มี ....................

..................................................     .........................................    ..............................           ไมมี         มี....................          ไมมี         มี ....................

ชื่อผูดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา (Custodian) ถามี ...............................................................................................................................................................

รายชื่อผูถือหุนตั้งแต 30% ขึ้นไป :

ชื่อ....................................................สัญชาติ.....................ถือหุน.............. % ตำแหนงทางการเมือง         ไมมี         มี คือ..................................................

ชื่อ....................................................สัญชาติ.....................ถือหุน.............. % ตำแหนงทางการเมือง         ไมมี         มี คือ..................................................

ชื่อ....................................................สัญชาติ.....................ถือหุน.............. % ตำแหนงทางการเมือง         ไมมี         มี คือ.................................................. 

กรณีผูถือหุนตั้งแต 30% เปนนิติบุคคล กรุณาระบุหรือแนบรายละเอียดการถือหุนในทอดตอๆ ไป  ( ตั้งแต 50% ขึ้นไป ):

ชื่อนิติบุคคล.........................................................................................................สัญชาติ...............................................ถือหุน...............................................%

ชื่อนิติบุคคล.........................................................................................................สัญชาติ...............................................ถือหุน...............................................%

ชื่อนิติบุคคล.........................................................................................................สัญชาติ...............................................ถือหุน..............................................%

 ผูรับมอบอำนาจในการสั่งซื้อขาย  ผูรับมอบอำนาจในการชำระราคา

          ชื่อ-สกุล                 ลายเซ็นต             ความสัมพันธ               ชื่อ-สกุล ลายเซ็นต              ความสัมพันธ

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

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

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

เงื่อนไขการทำรายการ ............................................................................................................................................................................................................... 

( กรุณาแนบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหนังสือมอบอำนาจ )

E-Mail Address สำหรับการรับเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส         .............................................................................................................................

E-Mail Address สำหรับการรับขอมูลขาวสารของบริษัทฯ         เหมือนกับอีเมลไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ...............................................................................

3. ขอมูลสถานะทางการเงิน

หมายเหตุ  ชื่อบัญชีจะตองเปนชื่อเดียวกันกับที่ใชเปดบัญชีกับบริษัทฯ  ( ไมใชบัญชี และ/หรือ )

การชำระราคาคาซื้อ/คาขายกอนไดรับอนุมัติ ATS จากธาคาร  • คาซื้อ       -      ลูกคานำฝากเขาบัญชีบริษัทฯ

• คาขาย     -       บริษัทฯ นำฝากเขาบัญชีธนาคารของทานตามที่ทานไดแจงไว

รายไดหลักตอป 200,000 - 500,000 บาท  500,001 - 1,000,000 บาท

1,000,001 - 5,000,000 บาท  > 5,000,000 บาท

รายไดอื่นๆ ตอป 100,000 - 500,000 บาท   500,001 - 1,000,000 บาท

> 1,000,000 บาท         ไมมี

แหลงที่มาของรายได รายไดหลัก รายไดอื่น

แหลงที่มาของรายไดอื่น ธุรกิจสวนตัว โปรดระบุ...........................................       การลงทุน             มรดก           อื่นๆ ...........................

แหลงที่มาของรายไดมาจาก                ประเทศไทย ประเทศอื่น (โปรดระบุ) ..................................................................................................................

มูลคาสินทรัพย  (เงินฝาก หลักทรัพย ฯลฯ) < 1,000,000  บาท 1,000,000 – 10,000,000 บาท > 10,000,000 บาท

ภาระคาใชจายตอเดือน (% ของรายไดตอเดือน) < 25 % 25% - 50% มากกวา 50%

/ 5. วิธีการสงคำสั่งซื้อขาย...........................

บัญชีหลัก :    ธนาคาร ..................................... สาขา .............................           ออมทรัพย์      กระเเสรายวัน  เลขที�บัญชี.......................................

บัญชีสํารอง : ธนาคาร ..................................... สาขา .............................           ออมทรัพย์      กระแสรายวัน  เลขที�บัญชี........................................

บัญชีสํารอง : ธนาคาร ..................................... สาขา .............................           ออมทรัพย์      กระเสรายวัน  เลขที�บัญชี.........................................

             โปรดแนบสําเนาสมดุบญัชีธนาคารหนา้แรกที�ปรากฎชื�อ-นามสกลุ และเลขที�บญัชี ทกุบญัชีที�ท่านระบไุวใ้นเอกสาร

_________

_________

บัญชีธนาคารที�ใช้สาํหรับชําระราคาต้องผ่านระบบหกับญัชีอัตโนมัต ิ(ATS) เท่านั �น



ผูรัับประโยชนจากการทำธุรกรรมในทอดสุดทายของบัญชีนี้*  ขาพเจา  บุคคลอื่น (โปรดระบุ) ..........................................................

ผูมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดทายของบัญชีนี้** ขาพเจา  บุคคลอื่น (โปรดระบุ) ..........................................................

ตำแหนงทางการเมือง ของทาน ไมมี มี (โปรดระบุ) .....................................................................

คูสมรส ไมมี มี (โปรดระบุ) .....................................................................

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในชวง 3 ปที่ผานมา :

ไมเคยกระทำผิด เคยมีประวัติในความผิดมูลฐาน ..........................................................................ป พ.ศ...........................................

การมีสวนรวมในธุรกรรมตอไปนี้     

ไมมี  ธุรกิจคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ  ธุรกิจคาของเกา              ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ธุรกิจบริการโอนเงิน ธุรกิจคาสิโนหรือบอนการพนัน ธุรกิจสถานบริการ           ธุรกิจคาอาวุธยุทธภัณฑ  

ธุรกิจนายหนาจัดหางาน ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร

6. แบบแสดงตนทั่วไป

ไมมี

มี ชื่อและนามสกุลผูรับมอบอำนาจ .......................................................................................ความสัมพันธ ...........................................................

ชื่อและนามสกุลผูรับมอบอำนาจ .......................................................................................ความสัมพันธ ...........................................................

(โปรดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และแบบฟอรมทำความรูจักลูกคา KYC)

* ผูรับประโยชนจากการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย (Ultimate beneficial owner) หมายถึงบุคคลธรรมดา (Individual) ที่เปนเจาของบัญชีที่แทจริง ซึ่งพิจารณาจากขอเท็จจริงในทาง

พฤตินัย เชนในการซื้อขายหลักทรัพยจะพิจารณาจากผูที่ไดรับประโยชนในรูปของเงินปนผล สวนตางราคา หรือการใชสิทธิตางๆ เปนตน 

**  ผูมีอำนาจในการควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดทาย (Ultimate Controlling Person) หมายถึงบุคคลธรรมดา (Individual) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดทายเกี่ยวกับ 

     การทำธุรกรรม

7. ผูรับมอบอำนาจ

8. ขอตกลง สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขาย / จัดจำหนายหนวยลงทุน

สัญญานี้ทำที่บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และขาพเจาดังที่ปรากฎชื่อในแบบคำขอและสัญญาฉบับนี้ (“ลูกคา”)  โดยทั้ง 

สองฝายตกลงดังนี้

“บริการออนไลน / บริการโพเอ็มส”   หมายถึง   บริการการสั่งซื้อขายหนวยลงทุน หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทำไวใหลูกคาโดยผานทางคอมพิวเตอร

“รหัสประจำตัว”                  หมายถึง   รหัสประจำตัวของลูกคาที่บริษัทฯกำหนดไวเพื่อใชสำหรับบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนและ/หรือบริการอื่นๆ ของ          

              บริษัทฯ    

1. ลูกคาตกลงแตงตั้งและมอบอำนาจใหบริษัทฯเปนตัวแทน และ/หรือนายหนา โดยไดมอบอำนาจใหบริษัทฯเปนผูรับมอบอำนาจทั่วไปของลูกคา เพื่อบรรลุ         

      วัตถุประสงคของการซื้อขายหนวยลงทุนแทนลูกคาได  โดยลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของลูกคาทุกประการ  ไมวา         

      จะเปนการสั่งซื้อขายโดยลายลักษณอักษรหรือคำสั่งดวยวาจา หรือทางโทรศัพท โทรสารหรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี   หรือวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหนวย      

      ลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยูทั่วไป 

2. ลูกคาทราบวาเปนสิทธิของบริษัทฯ ที่จะไมรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของลูกคาก็ได ในกรณีที่ลูกคามีหนี้คางชำระจากการซื้อขายหลักทรัพยกับทางบริษัทฯ

      หรือกรณีจำเปนอื่นใด เพื่อที่จะปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอกหรือในกรณีสมควรอยางอื่น และในกรณีดังกลาวนั้น

      ลูกคาไมสามารถที่จะยกสิทธิหรือขอตอสูใดๆ  ตามกฎหมายขึ้นอางหรือตอสูกับทางบริษัทฯ  ลูกคาตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกคามีตามกฎหมาย

      และสละสิทธิที่จะยกขอตอสูใดๆ ขึ้น ตอสูกับบริษัทฯ  

3. ในกรณีที่ลูกคาถึงแกความตาย ตกเปนผูไรความสามารถ ตกเปนผูเสมือนไรความสามารถ ตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ลมละลาย เลิกกิจการ ถูกฟองรองเปน

      คดีตอศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อคุมครองผลประโยชนของลูกคาหรือบริษัทฯ  ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทฯ ขายหรือถายโอนไป ซึ่ง

      หนวยลงทุน  ทรัพยสิน หรือ สิทธิอื่นใดของลูกคา และ/หรือตกลง และยินยอมใหบริษัทฯ ซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน  เพื่อชดใชใหแกบริษัทฯ 

      แทนหนวยลงทุนซึ่งลูกคาไดสงใหบริษัทฯ ขายแลว ทั้งนี้ โดยใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 828    

      เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินใดๆ ของลูกคาที่มีตอบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทฯ

4. ลูกคาตกลงที่จะชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนรวมถึงคาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนคาใชจายอื่นใดใหแกบริษัทฯ

      ตามขอกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้     

5. ลูกคายินยอมใหบริษัทฯ บังคับขายหนวยลงทุนและนำเงินที่ไดรับจากการขายหรือถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคาในบัญชีซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อนำมา

      ชำระภาระหนี้สินที่ลูกคามีตอบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบัน หรือที่จะมีตอไปในอนาคต จนกวาจะมีการเลิกสัญญาฉบับนี้และฉบับอื่นที่เกี่ยวของ โดย

      ไมมีเงื่อนไขและขอโตแยงใดๆ 

 ผานเจาหนาที่การตลาดและผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส   

5. วิธีการสงคำสั่งซื้อขาย

/ 6. การบริการออนไลน.........................................



6. การบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส

6.1   ลูกคาประสงคที่จะใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส  และตกลงตามเงื่อนไขตอไปนี้ของสัญญา นอกจากนี้คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะปฏิบัติ

            ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของรวมถึงขอกำหนดของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน  หรือที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ยกเวน

            กรณีแจงความประสงควาไม ตองการใชบริการออนไลน / 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 รวมถึงการทำธุรกรรม

            ใดๆ  ที่เกิดจากการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส  โดยใหถือวาลูกคาไดสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนดวยตนเองซึ่งจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้

            และลูกคาจะแจงใหบริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกคาทราบถึงการสูญหายไมวาจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจำตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด  รวมถึง

            กรณีที่ลูกคาไมสามารถไดรับขอความใดๆ หรือไมสามารถสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส         

     6.5   ลูกคาตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสแตเพียงผูเดียว ดังนั้นลูกคาตกลงจะทำ

            การตรวจสอบใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดรับและบริษัทฯ ยอมรับคำสั่งดังกลาวเรียบรอยแลว 

     6.6   ลูกคายอมรับวาเปนหนาที่ของลูกคาที่จะรองขอใหบริษัทฯ ออกหลักฐานการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ตามสัญญาฉบับ

            นี้แกลูกคา เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันการซื้อขายกับบริษัทฯ 

     6.7   ลูกคายอมรับวาการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส  เพื่อการสั่งซื้อขายหนวยลงทุนนั้น    ลูกคาตองใชความระมัดระวังในการใชคอมพิวเตอร หรือ  

            สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด หรือในการใชรหัสประจำตัวของลูกคาเพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นเขาใชเครื่องคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด หรือใน

   การใชรหัสประจำตัวอันเกี่ยวของกับการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส   เพื่อการซื้อขายหนวยลงทุน 

     6.8   ลูกคาตกลงใหบริษัทฯจัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แทนการสงเอกสารผานทางไปรษณีย โดยลูกคาเห็นวาเปนวิธีการที่เหมาะสม

            และเปนประโยชน  โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

             6.8.1   ผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของบันทึกขอตกลงฉบับนี้ใหอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544

รวมถึงฉบับแกไขใดๆ ของพรบ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว รวมถึงขอกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการรับสงขอ

มูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส

             6.8.2   เมื่อลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลูกคาทราบถึงความรับผิดชอบและลูกคาตกลงวาจะเปนผูแจงใหทราบ    

เปนลายลักษณอักษรทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

             6.8.3   เอกสารที่ลูกคายินยอมตกลงใหบริษัทฯจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แกลูกคา ใหรวมถึงแตไมจำกัดแตเพียง ใบยืนยันการซื้อ               

ขายหลักทรัพย / ใบเสร็จรับเงิน / รายงานแสดงทรัพยสิน / รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพยคงเหลือ  และเอกสารที่

เกี่ยวของ 

             6.8.4   ลูกคาทราบวาลูกคาสามารถขอใหบริษัทฯจัดพิมพและออกเอกสารตนฉบับประเภทใดๆ หรือลูกคาตองการยกเลิก การรับเอกสารทาง  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลูกคาจะตองแจงความประสงคนั้นเปนลายลักษณอักษรแกบริษัทฯลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ กอนวัน  

ที่ลูกคามีความประสงคจะใหการยกเลิกรับหรือขอเอกสารผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) มีผลบังคับใช

             6.8.5   ในกรณีที่ลูกคาไมไดรับเอกสารตางๆ ตามที่ระบุไวในขอ 6.13.3 ที่บริษัทฯ จัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แกลูกคา  ลูกคาตกลง

ที่จะรับเอกสารผานชองทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว ผานทาง website ของบริษัทฯ http://www.poems.in.th. ซึ่งลูกคาสามารถเรียกดู

ยอนหลังได 3 เดือน

             6.8.6   ลูกคามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ได ซึ่งไดแก (แตไมจำกัดอยูเพียงแต) การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การสงขอมูลเปนไปอยางลาชาหรือไมสามารถสงขอมูลได การถูก

สอดแทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือ  เขามาลวงรูขอมูลใดๆ  การ              

ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของขอมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากขอจำกัดในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ซึ่งเปนสื่อสาร         

สาธารณะที่มีผูใชบริการเปนจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกคาเขาใจและยอมรับวา  บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ ในกรณีที่มี

ความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกลาว และการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงของลูกคาในการจัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

(E-mail) นี้ มิไดเปนการรับรองหรือรับประกันวา บริษัทฯ จะสามารถปองกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได

             6.8.7   ลูกคาทราบและตกลงวาลูกคามีหนาที่ในการตรวจสอบถึงความถูกตองของขอมูลในเอกสารทุกประเภทที่ ไดรับทุกครั้ง  ทั้งนี้หากลูกคามิได

โตแยงหรือคัดคานความถูกตองของขอมูลในเอกสารใดๆภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกคาไดรับเอกสารจาก ทางบริษัทฯ ที่จัดสงไป

ยังที่ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

7. การดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคา

      7.1   บริษัทฯ มีหนาที่ที่จะตองแยก และทำบันทึกรายละเอียดทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไวบรรดาทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทฯ  ไดรับ

              หรือจะไดรับไวเพื่อการซื้อขายหนวยลงทุน บริษัทฯ จะแยกทรัพยสินของลูกคาไวภายใตการดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่เก็บรักษาของ

              บริษัทฯ หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจงใหบุคคลอื่นนั้นทราบอยางชัดแจงวาทรัพยสินที่นำมาเก็บ

              รักษาเปนของลูกคาหากทรัพยสินของลูกคาสูญหายหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยการปฎิบัติหนาที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงรับผิด

              ชอบความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสิน อันเนื่องมาจากเหตุดังกลาวเต็มจำนวนไมเกิน ความเสียหายที่แทจริงตามสวนที่บริษัทฯ จะตองรับ

              ผิดชอบและชดใช
/ 7.2 ลูกคาตกลงมอบหมายให...........................



     7.2    ลูกคาตกลงมอบหมายใหบริษัทฯ จัดการดูแลทรัพยสินของลูกคา ทั้งนี้ ลูกคาเขาใจและทราบดีวาบริษัทฯ อาจนำเงินของลูกคาไปลงทุนตามกฎระเบียบ

             ที่เกี่ยวของประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปญหาทางการเงิน  เงินของลูกคาที่ฝากไวกับบริษัทฯ ไมอยูภายใตมาตรการใหความคุมครองของ

             สถาบันคุมครองเงินฝาก 

     7.3    บริษัทฯ ตกลงจะทำการแยกทรัพยสินของลูกคาเพื่อนำทรัพยสินของลูกคาไปดูแลและรักษาภายใตขอกำหนดแหงสำนักงาน การดำเนินการดังตอไปนี้ 

             ใหถือวาเปนการแยกทรัพยสินตามวรรคกอนหนานี้แลว 

    7.3.1   ทรัพยสินประเภทเงิน 

        (ก)  แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนำไปลงทุนในลักษณะอื่นตามที่ 

สำนักงาน ประกาศกำหนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเปนประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ จะไม

กำหนดขอหามการไถถอนคืนกอนครบกำหนด

        (ข)  แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง ซึ่งบริษัทฯ ไดกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาเงินจำนวนดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคาโดย

ปราศจากเหตุสงสัย

    7.3.2   ทรัพยสินประเภทหลักทรัพย 

        (ก)  แยกโดยการที่บริษัทฯ นำไปฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือธนาคารแหงประเทศไทย 

        (ข)  แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง  ซึ่งบริษัทฯ ไดกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาใบหลักทรัพยดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคาโดย

ปราศจากเหตุสงสัย

    7.3.3   ทรัพยสินอื่นแยกไวในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาทรัพยสินอื่นนั้นเปนทรัพยสินของลูกคาโดยปราศจากเหตุสงสัย 

     7.4    บริษัทฯ จะดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคาดวยตนเอง  บริษัทฯ จะไมแตงตั้งใหบุคคลใดเปนตัวแทนของตนในการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา  

             ความในวรรคหนึ่งมิใหหมายความรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามความในขอ 7.3.1 (ก) หรือ 7.3.2 (ก) 

     7.5    ภายใตขอบังคับขอ 7.3.1 (ก) ลูกคาใหความยินยอมตอบริษัทฯ ในการนำทรัพยสินของลูกคาไปลงทุน และ/หรือฝากเงินไวกับสถาบันการเงินที่มีความ

             สัมพันธ ไมวาโดยทางตรง หรือทางออมกับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม โดยใหถือวาสัญญานี้เปนการแสดงความ

             ยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการลงทุนดังกลาว

8. การเปลี่ยนแปลงแกไข

      ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

      หรือหนวยงานใดที่เกี่ยวของ อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ  แหงสัญญานี้ ลูกคายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยเครงครัด   บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทำ  

      การแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแหงสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย หรือ   ขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ

      กำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยดังกลาว โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน 

9. การเปดเผยขอมูล

      ลูกคายินยอมที่จะแจงและจัดหาขอมูลดังนี้ พรอมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวใหแกบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพยแหง      

      ประเทศไทย   หรือสำนักงาน เมื่อบริษัทฯ หรือหนวยงานทางราชการตางๆ ดังกลาวรองขอ หรือเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ หนวยงานดังกลาวกำหนด                 

      (ก)   ขอมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แทจริงของลูกคาและผูรับประโยชนจากการซื้อขายหนวยลงทุนของลูกคาทุกรายทุกทอด

      (ข)   วัตถุประสงคในการซื้อขายของลูกคา

      (ค)   ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกคา

      (ง)    ในกรณีที่ลูกคาเปนผูดำเนินการสั่งซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกคายินยอมที่จะแจง            

             จัดหาและจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับขอมูล ตาม (ก) (ข) และ(ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกคารู หรือควรรูเนื่องจากการเปนผู

             ดำเนินการเชนนั้น

10. การบังคับใชกฎหมาย

      คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหสัญญานี้อยูภายใตบังคับและการตีความตามบทบัญญัติกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทยและการตัดสินคดีอยูภายใตบังคับของ 

      ศาลไทย 

/ แบบประเมินความสามารถ...........................



สำหรับเจาหนาที่บริษัท

ขอมูลสวนตัว

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน

คะแนน

ก ข1.

2.

3.

1. 3.

 

1.1 ปจจุบันทานอายุเทาไร 

1. เกิน   60 ป 2. 50 - 60 ป 3. 35 – 49 ป 4. ต่ำกวา 35  ป

1.2 ระดับการศึกษาของทาน 

1. ต่ำกวาปริญญาตรี 2. ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป         

1.3 มูลคาเงินออมและหลักทรัพยที่มีไวเพื่อการลงทุน

(หลักทรัพย  หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู  หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล   หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา) 

1. ต่ำกวา 1 ลานบาท 2. 1 ลานบาท – 3 ลานบาท 3. สูงกวา 3 ลานบาท

1.4  สัดสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งหมดเทียบกับทรัพยสินของทาน 

1. มากกวารอยละ 60 2. รอยละ  30-60 3. รอยละ 10 - 30 4. นอยกวารอยละ10     

       

2.1 ประสบการณลงทุนในหลักทรัพยของทาน 

       (หลักทรัพย  หมายถึง หนวยลงทุน หรือหุนกู  หรือหุน หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา) 

1. ไมมี 2. นอยกวา 1 ป 3. 1 – 5 ป 4. มากกวา 5 ป

2.2 ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนสวนนี้เพื่อเปนคาใชจายประจำหรือไม 

1. ตองการมากที่สุด 2. ตองการบาง 3. ตองการเพียงเล็กนอย 4. ไมตองการ     

2.3 ทานประสงคจะจัดสรรเงินมาลงทุนเปนระยะเวลานานเทาใด โดยที่แนใจวาไมจำเปนตองใชเงินจำนวนนั้น 

1. นอยกวา 1 ป 2. 1 – 3 ป 3. 3 – 7 ป 4. มากกวา 7 ป

    

3.1 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ทานยอมรับได

        (การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง มักใหผลตอบแทนสูงในระยะยาว แตความผันผวนของราคา อาจทำใหเกิดผลขาดทุนในระยะสั้น)

1. ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง .

2. สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบาง

3. สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

4. อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจำกัดการลงทุน

3.2 การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แตมีความเสี่ยงที่จะทำใหขาดทุนไดมากขึ้นไดเชนกัน 

ทานสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดในระดับใด

1. นอยที่สุด โดยตองการเนนการลงทุนที่สรางกระแสรายไดประจำ และใหความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดแมวาจะไดรับผล

ตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด

2. รับไดในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบาง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูง

ขึ้นในระยะยาว

3. ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงไดพอสมควร เพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาในระยะยาว

4. มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงไดสูงสุดเพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว

3.3 ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทำใหอำนาจใน 

การซื้อลดลงได เมื่อพิจารณาถึงเปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปนี้ตรงกับทานมากที่สุด

1. เงินตนสำหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ำกวาอัตราเงินเฟอ

2. รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ

3. เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได

4. ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงไดเต็มที่

3.4 ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนไดมากเพียงใด 

1. ต่ำกวารอยละ 10 2. รอยละ  10 - 20 3. รอยละ 20 - 50 4. มากกวารอยละ50     

ผลรวมของคะแนนสวนที่          ถึงสวนที่        )

3.5 การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และ   

       อาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด

ไมได  ไดบาง  ได

3.6 นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุน ซึ่งรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตาง

       ประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของ NAV

ไมได  ได

กรุณาเลือกคำตอบที่คิดวาดีที่สุดสำหรับผูลงทุน เพียง 1 คำตอบ โดยทำเครื่องหมาย        ในชอง        ในหัวขอที่ทานเลือก ตามคำถามดังนี้ 

ประสบการณการลงทุน และเปาหมายการลงทุน

ทัศนคติการลงทุน

/ เงื่อนไขและขอตกลง.........................................



เงื่อนไขและขอตกลง

1. ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาที่ของ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) เพื่อประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Assessment ของลูกคา 
และลูกคารับทราบวาไดทำแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชนในการรับทราบความเสี่ยง
ในการลงทุนที่รับไดของตนเอง

2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลที่ลูกคาแจงแกเจาหนาที่ของ
บริษัทฯเทานั้น ทั้งนี้ มิไดเปนการแสดงวาบริษัทฯ ยอมรับถึงความถูกตองแทจริง ความ
ครบถวน หรือความนาเชื่อถือของขอมูลของลูกคาที่ลูกคาไดแจงและผลการประเมิน
ดังกลาว

3. เมื่อเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคาและไดแจง
ใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของลูกคา ถือวาลูกคา
รับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึ่งประมวลผลจากขอมูลที่ลูกคาใหกับเจาหนาที่
ของบริษัทฯ) และลูกคารับทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนของตนแลว

4. ลูกคาควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุน (รวมทั้ง คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและ
ความเสี่ยงในการลงทุน และควรขอคำแนะนำในการลงทุนจากผูที่สามารถใหคำแนะนำ
การลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถี่ถวนควบคูกับการศึกษาผลการประเมินความเสี่ยง
ในการลงทุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา
ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้
ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือตราสารที่ไดรับจากตัวแทนของบริษัทฯ (ถามี) เปนเพียง
ขอมูลสวนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกคาเทานั้น

5. การลงทุนข้ึนอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง  ซ่ึงไมผูกพันกับผลการประเมินของลูกคา 
และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ไดรับตามแบบประเมินนี้  
รวมทั้ง ลูกคายินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกคาตัดสินใจลงทุน
ในระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลประเมินถือวาลูกคา
ตกลงที่จะยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง ลูกคายอมรับวาการดำเนินการ
ลงทุนของลูกคาอาจไมเปนไปตามผลการประเมินและอาจไมแนนอนและสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินได

6. บริษัทฯ ผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน เจาหนาที่ของบริษัทฯ ไมมีความรับผิด ภาระหรือ
หนาที่ตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกคา

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข  ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความเสี่ยง
ในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมินและขอมูลที่เกี่ยวของ โดยไมจำตองแจงใหทราบ
ลวงหนาแตอยางใด

8. แบบประเมิน  การดำเนินการที่เกี่ยวของ และขอมูลที่เกี่ยวของมีไวเพื่อบริการ เฉพาะ
นักลงทุน ในประเทศไทยเทานั้น  ซึ่งลูกคาไดอานคำเตือนขางตน และขอมูลที่
เกี่ยวของแลวและลูกคาไดเขาใจและตกลงตามคำเตือนและขอตกลงที่เกี่ยวของ
เปนที่เรียบรอยแลว

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดในแบบคำขอเปดบัญชีและแบบประเมินขางตนถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ  ขาพเจายินยอมใหบริษัทหลัก ทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) ทำการตรวจสอบขอมูลกับสถาบันการเงินหรือหนวยงานอ่ืนใดภายใตกฎหมายประกาศท่ีเก่ียวของ  ขาพเจาไดรับการช้ีแจง และเขาใจกฎระเบียบ เง่ือนไข ลักษณะการลงทุนตลอดจน
ความเส่ียงจากการลงทุนของแตละประเภทบัญชีท่ีขาพเจาไดระบุในแบบคำขอน้ี 

ผูแนะนำกองทุน (IFA) เลขที่ใบอนุญาต (กลต.) 

ลงชื่อ .......................................................................................................ผูแนะนำการลงทุน

ตัวบรรจง ( ...............................................................................................)                

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

สำหรับผูแนะนำ

การแสดงตัวตนลูกคาเปนบุคคลอเมริกัน

ไมเปนบุคคลอเมริกัน เปนบุคคลอเมริกัน ลูกคาไมใหความรวมมือในการตอบ

ประเภทผูลงทุน

ลูกคาประเภททั่วไป ลูกคารายใหญ 

สำหรับเจาหนาที่ Credit Control

ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยง

การลงทุนซื้อหลักทรัพย

  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ก. สำหรับการลงทุนซื้อหลักทรัพย หรือ อนุพันธ           ข. สำหรับการลงทุนซื้อหนวยลงทุน

ได

การลงทุนซื้อกองทุน

ลงนามผูประเมิน

สำหรับที่ปรึกษาการลงทุน

ไมได

ขาพเจาไดเขาพบและทำความรูจักกับลูกคา  กรณีที่ลูกคาไมไดลงนามตอหนาขาพเจา ขาพเจาไดทำการตรวจสอบตัวตนของลูกคาแลวตามมาตรฐาน KYC/CDD

ลงชื่อ ..............................................................................ลูกคา            

ตัวบรรจง ( ........................................................................)
วันที่         
...........................................................................................

กรณีลูกคานิติบุคคล
กรุณาประทับ
ตรายางบริษัท

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

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

เลขที่บัญชี  

คำเตือน : การที่ลูกคาใหขอมูลที่เปนความจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน และครบถวนตามที่บริษัทฯ รองขอ ยอมมีผลตอการใหบริการหรือการใหคำแนะนำที่ลูกคาจะไดรับจากบริษัทฯ

/ แบบแจงสถานะความเปน..................................



ผูขอเปดบัญชี/ผูใชบริการ  
Applicant’s Name/Name of user of the financial service
(คำนำหนา/ ชื่อ/นามสกุล) (Title / Name / Last name) .......................................................
(Title/Name/Surname)

บัตรประชาชนเลขที่ (สำหรับคนไทย)
Thai Citizen ID Card No. ..............................................................

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในชองที่สอดคลองกับสถานะของทาน
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

หนังสือเดินทาง เลขที่ (เฉพาะคนตางชาติ) 
Passport No. (Non-Thai  only) ...................................................

สัญชาติ
Nationality(ies) .............................................
โปรดระบุทุกสัญชาติที่ทานถือ 
/Please specify all nationalities that 



(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึ่ง แสดงวา ทานเปนบุคคลอเมริกัน ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม W-9) 

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

1.1  คำถามเพื่อตรวจสอบสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check

ทานเปนพลเมืองอเมริกัน ใชหรือไม / Are you a U.S. Citizen?1.  ใช / Yes ไมใช / No  

โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาจะอาศัยอยูนอกสหรัฐอเมริกา
โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเปนพลเมืองอเมริกัน
โปรดตอบ “ใช หากทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย
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 your U.S. citizenship.

ทานเปนผูถือบัตรประจำตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เชน กรีนการด) ใช หรือไม
/ Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

2.  ใช / Yes ไมใช / No  

โปรดตอบ “ใช” หากสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจำตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
ใหแกทาน ไมวาบัตรดังกลาวของทานจะหมดอายุแลวหรือไม ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้
ควรตอบ “ไมใช” หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันที่ ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of 
whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของ
สหรัฐอเมริกาใชหรือไม / Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

3.  ใช / Yes ไมใช / No  

ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกาหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” เชน ในปปจจุบัน ทานอยูในสหรัฐอเมริกา 
อยางนอย 183 วัน เปนตน และหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาขอมูลในเว็บไซตของ หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal 
Revenue Service: IR https://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.

แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. or

Non-U.S. Person

สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา
For Individual Customer 

หนังสือฉบับนี้มอบใหแกบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทแม  บริษัทในเครือ รวมถึงกลุมธุรกิจการเงินของบุคคลขางตน  
(ไมวาแตละราย หรือรวมกัน  ในหนังสือฉบับนี้รวมเรียกวา “ผูรับ”) เพื่อประโยชนของผูรับ และบุคคลที่สามตามที่กลาวถึงในสวนที่ 4 ของหนังสือฉบับนี้ 
โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวทั้งหมด เปนผูรับหนังสือฉบับนี้เชนกัน
This form is provided to Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited and it’s parent company and affiliated companies 
including their financial business group (individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of 
the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of 
this form. 

ขอมูล / คำยืนยัน / ขอตกลงของลูกคา Customer’s  Information / Confirmation / Agreements

สวนที  1
Part  1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

สถานะของลูกคา
Status of Customer

/ 1.2 คำถามเพิ่มเติม..........................................



1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลที่ใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จไมถูกตอง
หรือไมครบถวนสมบูรณ ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่ผูรับ
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, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship
with you as may  be deemed appropriate by the Receiver.

3. ทานตกลงที่จะแจงใหผูรับ ไดทราบและนำสงเอกสารประกอบใหแกผูรับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงอันทำใหขอมูลของทานที่ระบุ
ในแบบฟอรมนี้ไมถูกตอง และในกรณีที่ผูรับมีการรองขอเอกสาร/ขอมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ทานตกลงที่จะดำเนินการใหแลวเสร็จตามที่ไดรับการรองขอ
ภายในเวลาที่ผูรับกำหนด
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/information/
consent.

4. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ทานไมไดดำเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนำสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับ
สถานะของทาน ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ผูรับเห็น
สมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete
information as to your status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business
relationship with you (as may be) deemed appropriate by the Receiver.

ทานตกลงใหความยินยอม ที่ไมอาจยกเลิกเพิกถอนแกผูรับในการดำเนินการดังตอไปนี้
You hereby irrevocably authorize the Receiver to:
1. เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของทานใหแกบริษัทในกลุมของผูรับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร และหนวยงานราชการ

ใดๆ ทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาวรวม
ถึง ชื่อลูกคา ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผูปฏิบัติตามหรือผูไมใหความรวมมือ) จำนวนเงิน
หรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีอยูกับผูรับ และ/หรือเปดบัญชีผานผูรับ ตลอดจนจำนวนรายได และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจถูก

(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมทั้งแสดงเอกสารประกอบดังตอไปนี้)
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
1. สำเนาบัตรประชาชนสำหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสำหรับคนตางชาติที่แสดงวาไมใชคนอเมริกัน)  และ

A copy of Thai Citizen ID card (or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and
2. สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที่ตอบ”ใช”  ในขอ         ขางลางนี้ 

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

ทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) แตไดสละความเปนพลเมืองอเมริกัน
อยางสมบูรณ ตามกฎหมายแลว 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered your U.S. citizenship?

4.

4.
4.

 ใช / Yes ไมใช / No  

ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดตอทานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับบัญชีที่เปดไวกับ/
ผาน/หรือมีอยูกับผูรับหรือไม 
Do you have a U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or 
through or maintained with the Receiver?

6.  ใช / Yes ไมใช / No  

ทานมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเปนประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปดไวกับ/ผาน/ หรือมีอยูกับผูรับไปยังบัญชี ใน
สหรัฐอเมริกาใชหรือไม 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to 
an account maintained in the U.S.?

7.  ใช / Yes ไมใช / No  

ทานมีการมอบอำนาจหรือใหอำนาจการลงลายมือชื่อแกบุคคลที่มีที่อยูในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวของ
กับบัญชีที่เปดไวกับ/ผาน/หรือมีอยูกับผูรับใชหรือไม 
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to 
person with U.S. address?

8.  ใช / Yes ไมใช / No  

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

5.  ใช / Yes ไมใช / No  

1.2  คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

(โปรดขามคำถามในสวนนี้หากทานแสดงตนวาเปนคนอเมริกัน ตามขอ 1 - 3 และไดกรอกแบบฟอรม W-9 แลว)
(Please skip this part if you have identified yourself as US person in the question s1 - 3 above, but you still have to submit W9)

4.

สวนที  2
Part  2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Confirmation and Change of Status 

สวนที  3
Part  3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

/ รองขอโดยบริษัทในกลุมของผูรับ..........................



เพื่อความสะดวกของทาน (ลูกคา/ผูขอใชบริการ) และเปนการลดภาระความซ้ำซอนของทาน ในการนำสงเอกสาร/ขอมูล/คำยินยอมใหกับบริษัท และสถาบันการ 
เงินตางๆ ที่เปนเจาของผลิตภัณฑที่ผูรับเปนตัวแทนขาย (หรือเปนผูจัดจำหนาย) เปนรายๆ ไป  รวมทั้งกรณีที่ทานเปดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผานผูรับ  
โดยหนังสือ ฉบับนี้ ทานรับทราบและยินยอมใหบุคคลดังตอไปนี้ทั้งหมด (อันไดแก 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ที่ทานทำธุรกรรม ทางการเงินผาน 
หรือเปดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือใชบริการทางการเงินอื่นใดทั้งโดยตรงหรือผานผูรับ 2. ผูสนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเกี่ยวของกับ
บริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกลาวขางตน,  และ 3. สมาชิกของกลุมธุรกิจทางการเงินของผูรับ,  4.ตัวแทน หรือผูที่เกี่ยวของ หรือบริษัทในเครือของ 
บุคคลดังกลาวขางตนทั้งหมด) ทั้งในปจจุบันและอนาคต    มีสิทธิใชเอกสารขอมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตน และการเปดเผยขอมูล หรือ 
หัก ณ ที่จาย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ขอมูลที่อางถึง (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
(รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แกการกอการราย) เสมือนหนี่งวา ทานไดมอบเอกสาร
และขอมูลนั้น และไดใหคำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกลาวขางตนทุกราย   และใหบุคคลดังกลาว ขางตนและหนวยงานราชการทั้งในและตางประเทศและ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกรายสามารถนำสง / ใชเอกสารและขอมูลใดๆของทานระหวางกันได ไมวาจะ อยูในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ใหมีผลผูกพันกับทานทุก
ประการ 
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same 
type of document /information / consent to each and every company and financial  institution that the customer open account/ with 
through the Receiver; You hereby acknowledge and agree for any of following person(s) (i.e.,  1. any asset management company/fund/ 
any financial institution  with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or 
through  the Receiver   2. the distributors / agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / 
financial institution, 3. any member of Financial Business Group of the Receiver, and  4. the agents or related persons or  affiliated 
company of the all the aforesaid persons) at present or in future  to use any documents, information, affirmation, consent related to 
identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document 
and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  you  have provided such Documents and 
Information to each of those aforesaid person(s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such 
Document and Information among themselves. 

ขาพเจารับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกำหนด ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการ
ยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the 
disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อของลูกคาผูขอเปดบัญชี
Signature of Applicant

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

Date

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

Date

ลายมือชื่อผูแนะนำการลงทุน
Signature of Investment Consultant                     

disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other 
local and foreign government authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the 
payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products  
and/or other assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other 
information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the group  companies of the 
Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของทานที่มีกับผูรับหรือเปดผานผูรับรวมถึงเงินไดที่ทานไดรับจากบัญชีดังกลาวในจำนวนที่กำหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากร
ในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงขอตกลงใด ๆ ระหวางผูรับกับหนวยงาน
จัดเก็บภาษีอากรดังกลาว
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as
required by the local and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any
agreements between the Receiver and such tax authorities.

3. หากทานไมใหขอมูลที่จำเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือขอมูลที่จำเปนตองรายงานใหแกผูรับ หรือไมใหคำยินยอมใหผู
รับดำเนินการอื่นใดรวมถึงการเปดเผยขอมูลและการหัก ณ ที่จาย ตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตามที่ผูรับเห็นสมควร
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required
to be reported to the Receiver, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you as may be deemed appropriate
by the Receiver.

   ...........................................................
ตัวบรรจง ( )

   ...........................................................
ตัวบรรจง ( )

สวนที  4
Part  4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

รองขอโดยบริษัทในกลุมของผูรับ หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศและ/หรือตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย

/ หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก..........................



/ หนังสือมอบอำนาจ........................

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแก บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจำนวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส 

(Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารไดรับจากบริษัทฯ  และ/หรือตัวแทนของบริษัท  และ/หรือบุคลลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้ง หรือมอบ

หมายจากบริษัทใหกระทำการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนำเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัทฯ 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชำระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทฯ ดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจำนวนเงินที่

บริษัทฯ   แจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง  และธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจาตามจำนวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้  หรือแผนบันทึกขอมูล 

(Disket)  หรือขอมูลอิเล็คทรอนิคส  (Electronic data โดยการ Update)  เรียบรอยแลว  ขาพเจาตกลงจะดำเนินการเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจาก

บริษัทฯ โดยตรง โดยทั้งที่ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพจา เพื่อชำระ

หนี้แกบริษัทฯ  ตามใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette)  หรือขอมูลอิเล็คทรอนิคส  (Electronic data โดยการ Update)   ที่ธนาคารไดรับจาก

บริษัทฯ  และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดก็ตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหัก

บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวจากสมุดเงินฝากของ

ธนาคารและใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ อยูแลว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผล

ใชบังคับสำหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหัมีผลใชบังคับทันที นับแตวันทำ

หนังสือนี้และใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอนโดยทำเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited

เขียนที่..................................................................

วันที่.....................................................................
เรียน  กรรมการผูจัดการ

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขาพเจา.....................................................................................................................................................................

อยูบานเลขที่.................................................................................................................................................................................

ขอแตงตั้งและมอบอำนาจให .......................................................................................................................................................

อยูบานเลขที่.................................................................................................................................................................................

เปนผูมีอำนาจดำเนินการและติดตอกับ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการ

เปดบัญชีซื้อขายหนวยลงทุน สงคำสั่งซื้อ หรือ ขาย หรือโอน หนวยลงทุน กับ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) ในบัญชีของ .................................................................................................................. ซึ่งเปน ........................ขาพเจา 

และมีอำนาจกระทำการใดขางตน แทนขาพเจาจนเสร็จการ 

การใดๆ ที่ผูรับมอบอำนาจไดกระทำไปภายในขอบเขตแหงหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ขาพเจาขอใหสัตยาบันตอการ

กระทำดังกลาวและมีผลผูกพันตอขาพเจา เสมือนขาพเจาไดกระทำดวยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ .............................................................................ผูมอบอำนาจ

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

ลงชื่อ .............................................................................ผูรับมอบอำนาจ

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

ลงชื่อ ..............................................................................พยาน

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

ลงชื่อ ..............................................................................พยาน

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