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เลขทีบ่ัญชี/Account No.

                 สัญชาติ
                Nationality(ies)
                  โปรดระบทุกุสญัชาติที่ทา่นถือ /Please specify all nationalities that you hold.

       หนังสือเดินทาง เลขที่

       Passport No.
ส่วนที ่1
Part 1

แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person

ส าหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer

   ผูข้อเปิดบัญชี (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกุล)
   Applicant Name (Title/Name/Surname)

   บัตรประชาชนเลขที่

   ID Card No.
สถานะของลูกค้า
Status of Customer

           ทา่นมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือด าเนินการเก่ียวกับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป                              ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
           แต่เพยีงที่อยู่เดียว ซึง่เป็นที่อยู่ส าหรับรับไปรษณียแ์ทนหรือที่อยู่ส 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?

           ทา่นเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?                                                                                                  ใช่/Yes             ไม่ใช่/No

           ทา่นเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่หรือไม่            ใช่/Yes             ไม่ใช่/No
           Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?

ค าถามเพิม่เติม / Additional Questions

ทา่นอาจถกูพิจารณาวา่เป็นผูมี้ถ่ินที่อยูใ่นสหรฐัอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ ์"Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมริกาอยา่งนอ้ย 183 วนั เป็นตน้ และหากตอ้งการรายละเอียด

เพ่ิมเตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี ้

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.

           ทา่นมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่               ใช่/Yes             ไม่ใช่/No
           Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

(หากท่านตอบวา่ "ใช"่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้สง่เอกสารประกอบ)

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s))
           ทา่นเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบรูณ ์                    ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
           ตามกฎหมายแล้ว
           Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

           ทา่นมีค าส่ังท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอัตโนมัติจากบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป1                 ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
           ไปยังบญัชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่       

           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.?

1 เพือ่วัตถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี ้“กลุ่มธุรกิจการเงนิของ บล.ฟิลลิป” ใหห้มายความรวมถงึ บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (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.

           ทา่นมีการมอบอ านาจหรือใหอ้ านาจการลงลายมือช่ือแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เก่ียวข้อง                        ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
           กับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป 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?

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของทา่น
Please check the appropriate boxes corresponding to your status

บุคคลอเมริกัน / U.S. Person
(หากท่านตอบวา่ "ใช"่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)

(If you check "yes" in any one box, please complete Form W-9)

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นเป็นพลเมืองอเมริกนั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมริกา

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้คอืเป็นพลเมืองอเมริกนั

โปรดตอบ "ใช"่ หากทา่นเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดนิแดนที่เป็นของสหรฐัอเมริกา) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอยา่งสมบรูณต์ามกฎหมาย

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.

โปรดตอบ "ใช"่ หากส านกังานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาตขิองสหรฐัอเมริกาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูมี้ถ่ินที่อยูถ่าวรอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกาใหแ้ก่ทา่น ไม่วา่บตัรดงักลา่วของทา่นจะหมดอายแุลว้หรือไม่ ณ 

วนัที่ทา่นกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรม์นี ้

ควรตอบ "ไม่ใช"่ หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถ้กูสละ ยกเลกิ หรือถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที่ ทา่นกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรม์นี ้

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.
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ส่วนที ่2
Part 2

ส่วนที ่3
Part 3

ส่วนที ่4
Part 4

การอนุญาตใหบุ้คคลทีส่ามใช้ประโยชนแ์ละข้อตกลงในเอกสารนี้

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

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆในเอกสารฉบบันี ้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมี้การเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัชี และการยตุคิวามสมัพนัธท์างการเงิน /ทางธุรกิจกบัขา้พเจา้ 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส  าคญั

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.

ลายมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชี                                                                                                           วันที่

Signature of Applicant                                                                                                               Date

การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status

การยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลและการหกับัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

           ทา่นมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา ส าหรับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับกลุ่มธุรกิจ                        ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
           การเงินของ บล.ฟิลลิป 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?
           ทา่นมีหมายเลขโทรศัพทใ์นสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อทา่นหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องกับบญัชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่                         ใช่/Yes              ไม่ใช่/No
           กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลิป 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?
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1.   ท่านยืนยนัว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริง ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2.   ท่านรบัทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบคุคลอเมริกนั แต่ขอ้มลูที่ใหต้ามแบบฟอรม์นี ้หรือตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบรูณ์ กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ   
มีสทิธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ 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 Phill ip Sec. Financial Group may deem appropriate.

3.   ท่านตกลงที่จะแจง้ใหก้ลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ทราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของท่านที่ระบใุน
แบบฟอรม์นีไ้ม่ถกูตอ้ง
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.   ท่านรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรือมีการน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบรูณเ์กี่ยวกบัสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ มีสทิธิ
ใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ 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 Phill ip Sec. Financial Group may deem appropriate.

ท่านตกลงใหค้วามยินยอมที่ไม่อาจยกเลกิเพิกถอนแก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
You hereby irrevocably authorizes Phillip Sec. Financial Group to:

1.   เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของท่านใหแ้ก่บริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัตาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลกูคา้ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัชี สถานะตามหลกัเกณฑเ์รื่อง FATCA (คือ เป็นผูป้ฏิบติัตาม หรือผูไ้ม่ให้
ความร่วมมือ) จ  านวนเงิน หรือมลูค่าคงเหลอืในบญัชีการจ่ายเงินเขา้-ออกจากบญัชี รายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ  านวนเงิน ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงิน และ/หรือ ทรพัยส์นิอื่นๆ ที่มีอยู่กบักลุม่
ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถกูรอ้งขอโดยบริษัทภายในกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ, หน่วยงานทางภาษีอากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ดว้ย
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.   หกัเงินจากบญัชีของท่าน และ/หรือ เงินไดท้ี่ท่านไดร้บัจากหรือผ่านกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ ในจ านวนท่ีก าหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ภายใต้
บงัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างกลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว
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,

หากท่านไม่ใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือขอ้มลูที่จ  าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ หรือไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายที่
หา้มการรายงานขอ้มลูได ้กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ มีสทิธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยติุความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ตามที่กลุม่ธุรกิจการเงินของ บล.ฟิลลปิ 
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.

เพื่อความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซา้ซอ้นของลกูคา้ในการน าสง่เอกสาร/ขอ้มลู/ค ายินยอมใหก้บับริษัทและสถาบนัการเงินต่างๆท่ีเป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี่ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย (หรือเป็นผูจ้ดั
จ  าหน่าย) เป็นรายๆ ไป รวมทัง้กรณีที่ลกูคา้เปิดบญัชีกบับริษัท/สถาบนัการเงินใดๆผ่านผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันีล้กูคา้รบัทราบและยินยอมใหบ้คุคล (รวมนิติบคุคล) ดงัต่อไปนีท้ัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บริษัทจดัการ/กองทนุ/
สถาบนัการเงินใดๆ ที่ลกูคา้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านหรือเปิดบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือใชบ้ริการทางการเงินอื่นใดทัง้โดยตรงหรือผ่านผูร้บั, 2.ผูส้นบัสนนุการขายฯ รายอื่น และผูเ้กี่ยวขอ้งกบั
บริษัทจดัการ/กองทนุ/สถาบนัการเงินดงักลา่วขา้งตน้, 3.สมาชิกของกลุม่ธุรกิจทางการเงินของผูร้บั และ 4.ตวัแทน หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หรือบริษัทในเครือของบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ทั้งหมด) ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต มีสทิธิ
ใชเ้อกสารขอ้มลู ค ายืนยนัและค ายินยอมใดๆ เกี่ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู หรือหกั ณ ที่จ่าย ตามเอกสารฉบบันี ้และเอกสาร/ขอ้มลูที่อา้งถงึ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า "เอกสารและขอ้มลู") ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย) เสมือนหนี่งว่าลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ และไดใ้ห้
ค ายืนยนั/ค ายินยอมกบับคุคลดงักลา่วขา้งตน้ทกุราย และใหบ้คุคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศ และบคุคลที่เกี่ยวขอ้งทกุรายสามารถน าสง่/ใชเ้อกสาร และขอ้มลูใดๆ ของลกูคา้ระหว่าง
กนัได ้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปส าเนาหรือเอกสารฉบบัจริง ก็ใหม้ีผลผกูพนักบัลกูคา้ทกุประการ

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.







  

Letter of Consent for Debit to the Bank Account (ATS) 

Date………………………………… 
To The manager of Bank 
 

 Bangkok Bank (BBL)  Krung Thai Bank (KTB)  Bank Of Ayudhya (BAY)  Kasikorn Bank (KBANK) 

 CIMB Thai Bank (CIMB)  Siam Commercial Bank (SCB)  United Overseas Bank (UOB)  Land and House Bank LH (LH BANK) 

 TMB Thanachart Bank (TTB) 

Head Office / Branch …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I …………………………………………………………………………………………..………… Owner of   Saving Account  Current Account 

Account Number (10 digits)……………………………………………………..…… Account Name ………………………………………………………………………… 

Contact Address No. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Telephone number ……………………………………………………………………. E-Mail ……………………………………………………………………………………… 

  

Request the Bank to debit my aforesaid account and credit the same amount to the bank account of Phillip Securities (Thailand) Public 
Company Limited hereinafter called “the Company” in accordance with the amount as shown in the transaction the bank receives from the 
company and/or representative of the Company and/or any individual person appointed, attorney-in-fact by/of the Company, via 
Internet System for the payment of the debt and/or any obligations due to the Company 

For the said debit to my account for payment of the debt and/or obligations to the Company, should it appear later that the 
amount contained in the transaction which the Company notified the Bank is incorrect and that the Bank has already debited the 
sum equivalent to the amount stated in the transaction from my account, I agree to claim such amount from the company directly. 
I hereby waive my right to claim or sure the Bank to reimburse me the sum which the Bank has debited and credited to the account 
of the Company. I agree that Bank shall debit only when the fund in my account is, at the time, available. I also waive notice of such 
debit because I will be able to receive all details from the passbook/statement of the bank or invoice/receipt from the Company. 

In case of documents of evidence and the account number mentioned above has changed for any reason, this letter of consent 
shall be valid and enforceable for such account. The debit to my account shall be immediately valid upon entering into consent and 
shall be in full force and effect until the cancellation of the service by the Bank or my written instruction to revoke this consent is 
given to the Bank and Company less than 30 days in advance. 

 

Sincerely Yours 

 

Signature X   Consenting party 

                              ( ) 
As that given to the bank 
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Contractual Agreement for Investment Unit Sales / Distribution Representative 
This contract is made at the address of Phillip Securities (Thailand) PCL (“The Company”) and myself (“The Client”) as to appear in this request 

form and contract where both parties mutually agree to enter, with details as below. 

“Online / POEMS Services”  means investment unit trade services or other services that The Company has made for The Clients on computers. 

“Identification” means The Client’s personal identification number that The Company assigned to use in investment unit trading 

account and The Company’s other services. 

1. The Client agrees to appoint and authorize The Company to represent and/or broker by authorizing The Company to be the general proxy 

for the purpose of The Client’s investment unit trades. The Client agrees to be responsible for all transaction order whether made 

verbally, on telephone call, facsimile, or any other conventional methods or normal practices in investment units trading. 

2. The Client acknowledges that The Company reserves its right not to accept the Client’s orders in cases the Client has outstanding 

payable balance from investment unit trading with the Company or any other reason mandates in order to prevent losses to  

the Company and other parties. In such cases, the Client may not raise any legal claim against the Company and agrees to forfeit  

all legal rights to raise any claim against the Company. 

3. In event of the Customer’s death, becoming incompetent or virtually incompetent, overwhelmed by debt, bankrupt, going out of business, 

being proceeded in court cases, or when the Company deems appropriate to, for protection of the Client’s or the Company’s benefits, 

the Client agrees to let the Company sell or transfer any investment unit, assets, or any rights of the Client and consent to the Company 

in buying all or part of investment units to reimburse the Company instead of the investment unit the Client sent to the Company 

for sales. In such events, the Client shall grant the Company its rights to manage in accordance with Civil and Commercial Code 

section 828 to alleviate any liabilities of the Client to third parties and/or the Company. 

4. The Client agrees to pay for the investment units, including fees and VAT as well as any other expenses to the Company in accordance 

with the terms and conditions of this contract. 

5. The Client consents to the Company forcibly selling investment units and taking the proceeds from the sales or withdrawing from  

the Client’s balance to pay the liabilities that the Client has to the Company, either existing in the present or to be occur in the future 

until termination of this contract and any other related contract without any condition or dispute. 

6. Online / POEMS Service 

 6.1 The Client wishes to use the Online / POEMS Services and agrees to the following terms of the contract. Both parties agree to comply 

with laws, orders, and regulations applicable including that of the Company, whether existing or to be added in the future, 

except for the case the Client wishes not to use the Online / POEMS Services. 

 6.2 The Company agrees to provide Online / POEMS Service for the Client to send investment unit trade orders by computer and/or 

other electronic devices including but not limited to the internet network and telecommunication network to the Company. 

 6.3 The Client agrees to let the Company deduct any Online / POEMS Service fee from the Client’s account as deemed appropriate 

by the company without prior notice. 

 6.4 When The Company approves the request form for Online / POEMS Services, the Client will receive Identification number to be used 

in each investment unit trade and use of Online / POEMS Service. The Client must keep this Identification number a secret and 

will be responsible for any use of the Identification number including any transaction resulted from the events as if the Client 

has by itself sent the trade order and will be bound by this contract. The Client will immediately notify the Company in the event 

of loss whether from theft or any other causes, including the event that the Client cannot receive any notice or send trade order 

by Online / POEMS Services. 

 6.5 The Client agrees to solely take the potential risk of investment unit trading by Online / POEMS Service. The Client therefore 

agrees to make sure that the Company receives and approves such orders. 

 6.6 The Client agrees that it is the Client’s own duty to request from the Company the proof of trade orders made through Online / 

POEMS Services to be the evidence of transaction with the Company. 



 6.7 The Company agrees that in using Online / POEMS Service to trade, the Client must exercise cautions in using computers or other 

electronic devices or the Identification number to prevent unauthorized access of third parties to the computer, other electronic 

devices, and Identification number used in trade orders. 

 6.8 The Client agrees for the Company to send documents by E-mail instead of postal service and sees that such is appropriate and 

beneficial. Both parties agree to the following terms: 

  6.8.1 The binding and legal enforcement of this contract shall be in accordance with the Electronic Transactions Act B.E. 

2544 (2001) including any amendments and any other legal matters relating to electronic data or document exchange. 

  6.8.2 When the Client wants to change the registered E-mail address, the Client acknowledge that it is own responsibility 

and agrees to notify each change in writing. 

  6.8.3 Documents agreed by the Client to be delivered by E-mail includes but does not limit to Securities Trading Confirmation / 

Receipts / Asset Reports / Accounting Statement / Securities Balance and other related documents. 

  6.8.4 The Client acknowledges that the Client may ask for the Company to produce any type of original documents and 

cancel documents delivery by E-mail. In such case, the Client must inform the company in writing at least 3 business days 

prior to the date the Client wishes the documents delivery by E-mail to be cancelled. 

  6.8.5 In the event that the Client does not receive any document as specified in clause 6.8.3 which the Company delivered to 

the Client’s E-mail address, the Client agrees to retrieve such document from the Company’s website (http://www.poems.in.th) 

which the Client may access the document for 3 months after it was issued. 

  6.8.6 The client has adequate knowledge and understanding in receiving documents by E-mail including the associated risks 

such as (not limited to) loss of data in communication, delay or inaccessibility, interference or breach into the E-mail address 

by a third party, and error or discrepancies of information that might occur due to the limitation of E-mail operations 

as a public service with massive number of global users. The Client acknowledges and agrees that the Company will not 

be required to reimburse the Client in cases of loss or damage from aforesaid reasons and that the Company’s obligation  

to the Client’s request to send documents by E-mail does not serve as a guarantee that the Company can reduce 

or avoid the risks of such damages that might happen. 

  6.8.7 The client acknowledges and agrees that the Client is responsible for own verification of any kind of document everytime. 

Failure to file dispute or object to correctness of any document must be done within 3 days from when the Client 

has received the document by the Email address given to the Company or the Client shall, by default, has agreed to 

oblige to the clauses in such document and granted the Company full right to act in lieu of them. 

7. Client’s Asset Safekeeping 

 7.1 The Company is responsible for separation and record of the Client’s asset within the Company’s custody including the Client’s asset 

that the Company has received or will receive for purchase of investment units. The Company will separate the Client’s assets 

and store them either within the Company’s safe storage or at a safe storage of other third party deemed safe and secure;  

in which case the Company will explicitly inform such third party that the assets being kept belong to the Clients. In case of loss  

or damage to the Client’s asset from the Company’s negligence, the Company agrees to reimburse for damage or loss resulted 

from such event to full amount but not exceeding the actual damage in proportion the Company is responsible for. 

 7.2 The Client agrees to let the Company manage the Client’s assets. The Client also acknowledges that the Company may use  

the Client’s funds to invest according to regulations regarding the announcement. In the event that the Company faces financial 

difficulties, the Client’s funds in the Company’s safekeeping is not under protection measures of Deposit Protection Agency. 

 7.3 The Company agrees to separate the Client’s assets for safekeeping under the regulations by the office. The following operations 

shall be counted as assets separation aforementioned. 

  7.3.1 Cash Assets 

   (A) shall be separated by the Company’s making deposit at commercial banks, other banks established under specific laws, 

or invest in manners allowed by the announcement by the office. In cases the cash assets are deposited as aforementioned 

as fixed-period deposit the Company will not prohibit redemption before maturity of the deposit. 



   (B) shall be separated by the Company’s own safekeeping. The Company shall make it apparent that such assets 

belong to the Client without doubt. 

  7.3.2 Securities Assets 

   (A) shall be separated by the Company’s making deposit with Thailand Securities Depository Co., Ltd. or Bank of Thailand. 

   (B) shall be separated by the Company’s own safekeeping. The Company shall make it apparent that such securities 

certificates belong to the Client without doubt. 

  7.3.3 Other assets shall be separated in ways that it is apparent that such assets belong to the Client without doubt 

 7.4 The Company will on its own safe keep the Client’s assets and will not delegate such responsibilities to other parties in safekeeping  

of the Client’s assets not withstanding the allowed actions in clauses 7.3.1 (A) and 7.3.2 (B). 

 7.5 Under the actions allowed in clause 7.3.1 (A), the Client consent to the Company’s using its assets to invest and/or make deposit 

with financial institutions that are related, whether directly or indirectly, with the Company, whether as parent companies, 

subsidiaries, or associates and this contract shall be counted as written evidence of consent for such investment. 

8. Amendments 

 In the case of changes in regulations of state, Securities and Exchange Commission, the Securities Exchange of Thailand, or any related 

authority that affect any clause of this contract, the Client agrees to comply strictly with such changes. The Company reserves its rights  

to make amendments or add to this contract as it deems appropriate to comply with the changed regulations of such authorities 

without consent of the Client. 

9. Disclosure of Information 

 The Client agrees to inform and gather the following information including clarification of such information to the Company, the Securities 

Exchange of Thailand or office upon request from the Company or such authorities to comply with regulations set by such authorities. 

 (A) Information that makes possible identification of the Client and all of its beneficiary and subsequent from investment unit trades. 

 (B) The Client’s purpose of trade. 

 (C) Information regarding the Client’s trade. 

 (D) In cases the Client acts as certain third party’s or a sequence of third parties’ proxy in omnibus account, the Client agrees to declare 

and clarify information as stated in (A) (B) and (C) of all related parties and all levels to the extent known or supposed to know 

for being the operator. 

10. Legal Enforcement 

 Both parties agree that this contract shall be governed and interpreted in accordance with the provisions of the laws of the Kingdom 

of Thailand and the judgment shall be governed by the Court of Thailand. 

 

 

Signed X                                                     Client Signed X                                                             Company 

(                                                     )    Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 

  

Signed X                                                     Witness Signed X                                                     Witness 

(                                                     ) (                                                     ) 
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