
Account No...........................................
ชื่อบริษัทผูใหบริการ : บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _      

1. ขอมูลการเปดบัญชีบุคคลธรรมดา 
ประเภทหลักฐาน*  บัตรประชาชน  เลขที่  ………………………………………………………………
   วันหมดอายุ (พ.ศ.) _ _/_ _/_ _ _ _       บัตรตลอดชีพ 
   บัตรคนตางดาว เลขที่  ………………………………………………………………
   วันหมดอายุ (ค.ศ.)   _ _/_ _/_ _ _ _      
   หนังสือเดินทาง เลขที่  ………………………………………………………………
   วันหมดอายุ (ค.ศ.)  _ _/_ _/_ _ _ _      
   ประเทศท่ีออก  …………...............……………
คำนำหนา *  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ………………..................………….…..…
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)* …………………………………………...................................…………………………………………………………….…
                  ( English )* …………………………………………………….....………………………………….......……………………………………...
วันเดือนปเกิด (พ.ศ.) *  _ _/_ _/_ _ _ _      
ประเทศเจาของสัญชาติ * ………………..........................……………………………………
สถานภาพ *  โสด  สมรส ขอมูลคูสมรส 
             ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาไทย)    …………………………………………............……….…
                             ( English )    ……………………………….............……………………
ขอมูลติดตอ 
โทรศัพทมือถือ * ……………………………………...........  โทรศัพทบาน  …...........……………...................……......................…
โทรสาร……….................………......................…………  อีเมล ……………………………………..........……………….....................…

ที่อยูตามประเภทหลักฐาน / ตามบัตรประชาชน* 
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....

ที่อยูปจจุบัน *
      ตามประเภทหลักฐาน  อื่นๆ (โปรดระบุขอมูลดานลางน้ี)
เลขท่ี…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....

Head office
Branch........................
Marketing ID..............
Customer ID..............



อาชีพ *
 เกษตรกร   นักลงทุน    แมบาน / พอบาน    
 นักเรียน / นักศึกษา  พระภิกษุ / นักบวช       เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุมอาชีพดังตอไปน้ี โปรดระบุที่อยูสถานท่ีทำงานและตำแหนงงาน
      พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท   กิจการครอบครัว     
   แพทย / พยาบาล   ครู / อาจารย   นักการเมือง 
 ขาราชการ   เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว  อาชีพอิสระ     
        อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................

ประเภทธุรกิจ
(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
     คาของเกา / วัตถุโบราณ      อาวุธยุทธภัณฑ   
 คาสิโน / การพนัน       สหกรณ/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจา 
 โอนและรับโอนเงินท้ังภายในและตางประเทศ    สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  
 การเงิน / ธนาคาร       แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   
 โรงแรม / ภัตตาคาร      ประกันภัย / ประกันชีวิต
 คาอัญมณี / ทอง       อสังหาริมทรัพย
 ธุรกิจนำเท่ียว / บริษัททัวร      มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา   
 ธุรกิจรับคนเขามาทำงานจากตางประเทศหรือสงคนไปทำงานตางประเทศ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)   ……………………………………………………......................……
ที่อยูสถานท่ีทำงาน  
ชื่อสถานท่ีทำงาน  ………………………………………………….................……………………………………………………………………..................................……
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหสัไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
ตำแหนงงาน ……………..................................................................... โทรศัพทที่ทำงาน .............................................. ตอ................................
ประเทศของแหลงที่มาของรายได/เงินทุน
      ประเทศไทย   ประเทศอ่ืนๆ (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 เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา และสินทรัพยสุทธิ    
  (ไมรวมอสังหาริมทรัพยที่เปนท่ีอยูอาศัย)
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ทานเปนผูมีสถานภาพทางการเมืองหรือเปนสมาชิกในครอบครัวหรือเปนผูใกลชิดกับบุคคลผูมีสถานภาพทางการเมือง
      ใช  ตำแหนงงาน ………………………………… ไมใช 
ที่อยูในการจัดสงเอกสาร *
      ตามประเภทหลักฐาน   ตามท่ีอยูปจจุบัน 
 ตามท่ีอยูสถานท่ีทำงาน   อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่…………....................……… หมูที่ ……........................……… อาคาร/หมูบาน …………………..…………….....................................................….
เลขที่หอง ………......................…ชั้น ………….….......................… ซอย ….........……………....……… ถนน …………..............…...................…………..
แขวง/ตำบล ………...............…………..…………….......................... เขต/อำเภอ……………………………...............................................................……
จังหวัด…………………………................………...........…… รหัสไปรษณีย ………............................………… ประเทศ …………..........…......………..…....
วิธีการรับเอกสาร *
(บริษัทจะจัดสงเอกสารตามชองทางท่ีทานเลือกหรือเปนไปตามท่ีวิธีการนำสงที่สามารถดำเนินการได)
 ตามอีเมล (หากทานเลือกชองทางอีเมล บริษัทจะจัดสงเอกสารในชองทางอีเมลเปนชองทางหลัก)
 โทรสาร …………......…………… ไปรษณีย 
วัตถุประสงคการลงทุน *
     เพื่อการลงทุน    เพื่อการเกษียณ  เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี  
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………...........................................……

บัญชีธนาคารสำหรับการรับเงิน คาซื้อและคาขาย หลักทรัพย

 ลำดับ บัญชีหลัก  ธนาคาร  สาขา   เลขบัญชี  ชื่อบัญชี
   1     
   2     
   3     
   4     
   5     

บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินปนผล และดอกเบี้ย จากนายทะเบียน *
     ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย    บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ)

 ลำดับ บัญชีหลัก  ธนาคาร     สาขา   เลขบัญชี  ชื่อบัญชี
   1
   2
   3
   4
   5    
หมายเหตุ :  บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพ่ือซ้ือหลักทรัพย: การรับเงินคาขายหลักทรัพย ดอกเบ้ียและเงินปนผลผูถือหนวยและเจาของบัญชีตองเปนบุคคลเดียวกัน
        
 ………………………………………………………………    ………………………………………………………………
      (….…………………………………………)           (….…………………………………………)
                ผูขอเปดบัญชี                  ผูแนะนำการลงทุน
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ขอกำหนดและเงื่อนไขของการเปดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไวดังตอไปนี้ถือเปนสวนหนึ่งของคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมผานบริการ 
Fund Connext กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีเขารวมโครงการดังกลาว(“บริษัทจัดการ”)โดยผูขอเปดบัญชีกองทุนรวม (“ผูลงทุน”) 
ไดลงนามในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเขาผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและ
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
 1.  ผูลงทุนตกลงใหบริษัทจัดการใชตนฉบับของคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปดบัญชีกองทุนรวมที่ผูลงทุนได 
ลงนามไวแลวเปนเอกสารในการเปดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผูลงทุนประสงคจะเปดบัญชีกองทุนรวมและในกรณีที่ 
บริษัทจัดการใชสำเนาของเอกสารขางตน(สำเนากระดาษสำเนาในรูปแบบของการสแกนขอมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทาง 
อิเล็กทรอ นิกสอื่นใด) ผูลงทุนตกลงใหสำเนาเอกสารดังกลาวมีผลใชบังคับตามกฎหมายและใชผูกพันกับผูลงทุน ไดเสมือนกับตนฉบับ 
ของเอกสาร
 2.  ผูลงทุนขอรับรองและยืนยันวาขอมูลที่ใหไวในคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมเอกสารประกอบการเปดบัญชีกองทุนรวมแบบสอบถามเพื่อ 
กำหนด ความเสี่ยงของผูลงทุนและ/หรือตามขอสอบถามเปนครั้งคราวของบริษัทจัดการเปนขอมูลถูกตองครบถวนตามความเปนจริง 
และเปน ปจจุบัน และหากขอมูลดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผูลงทุนตกลงแจงเปนลายลักษณอักษรหรือแจงในรูปแบบอื่นใด   
ที่บริษัทจัดการ ยอมรับใหบริษัทจัดการทราบโดยไมชักชา และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดตอผูลงทุนตามวิธีการ ที่ระบุไว  
ในขอ 8 เพื่อแจง ยืนยันหรือปรับปรุงขอมูลขางตนไปยังผูลงทุนหากผูลงทุนไมแจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือตอบกลับตามวิธีการ 
ภายในระยะเวลาท่ีบริษัท จัดการกำหนดผูลงทุนตกลงใหบริษัทจัดการยึดถือขอมูลลาสุดที่มีอยูเดิมเปนขอมูลปจจุบัน
 3.  ผูลงทุนขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแกบริษัทจัดการในการเก็บรวบรวมใชสงหรือโอนไปตางประเทศหรือเปดเผยซึ่งขอมูล 
ของผูลงทุนรวมทั้งขอมูลใดๆในบัญชีกองทุนรวมท้ังหมดท่ีผูลงทุนมีกับบริษัทจัดการใหกับบุคคลดังตอไปนี้ไดตามที่บริษัท จัดการเห็นสมควร 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและตางประเทศและ/หรือเพื่อประโยชนในการใหบริการหรือเสนอ 
ผลิตภัณฑ ทางการลงทุน แกผูลงทุนและ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุนและ/หรือเพื่อการดำเนินการตามขอผูกพันธ 
ที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติ
  (1) ผูที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
  (2) หนวยงานหรือองคกรใดๆของรัฐทั้งในและตางประเทศ
  (3) บุคคลอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นวามีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคขางตน
 4. ในกรณีที่ผูลงทุนไมสามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำสงขอมูลเอกสารและหรือคำยินยอมเพ่ิมเติมตามที่ บริษัทจัดการ 
หรือกองทุนมีหนาที่ตองดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและตางประเทศหรือตามขอผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตอง ปฏิบัติ 
หรือเปนเรื่องที่จำเปนสำหรับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนหรือผูลงทุนไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไข
ของการ เปดบัญชีกองทุนรวมผูลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการสามารถระงับการใหบริการใดๆ อันเกี่ยวของกับบัญชีกองทุนรวม 
ของผูลงทุนไดรวมทั้งดำเนินการปดบัญชีกองทุนรวมของผูลงทุนโดยผูลงทุนขอมอบอำนาจและขอใหความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได 
แกบริษัทจัดการในการปดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ือปดบัญชีกองทุนรวมของผูลงทุนไดตามท่ีบริษัทจัดการ 
เห็นสมควรโดยถือเสมือนวาเปนการดำเนินการของผูลงทุนเองและผูลงทุนตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนิน
การ ดังกลาวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติ
 5.  ผูลงทุนรับทราบและตกลงวาบริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไมอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปดบัญชีกองทุนรวมหรือการทำธุรกรรมกับ ผูลงทุน 
ทั้งหมด หรือบางสวนไดโดยไมจำเปนตองชี้แจงแสดงเหตุผลใดๆแกผูลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการใหถือเปนที่สุด ทั้งนี้ใหรวมถึง 
การสงวนสิทธิที่เปนไปตามขอกำหนดสิทธิและหนาที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและขอกำหนดอื่นใดที่ 
บริษัท จัดการไดกำหนดไว
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6.  ในกรณีที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูลงทุนใหกับบริษัทจัดการ 
โดย ผานบริการ Fund Connext หรือผูลงทุนสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานทางบริการสงคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยน 
หนวยลงทุนทางระบบอินเตอรเน็ตของผูใหบริการ Fund Connext ผูลงทุนตกลงใหถือเอาขอมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการไดรับจาก บริการ 
Fund Connex  มีผลผูกพันผูลงทุนเสมือนหน่ึงผูลงทุนไดลงนามและย่ืนแบบฟอรมคำส่ังในการทำรายการดังกลาวตอบริษัทจัดการและขอมูล 
ดังกลาว ถือเปนหลักฐานท่ีถูกตองสมบูรณ และ ใชอางอิงสำหรับการทำรายการของผูลงทุนได
7.  ผูลงทุนยืนยันวา กอนการลงทุนแตละครั้ง ผูลงทุนไดรับหนังสือชี้ชวน หรือคูมือการลงทุนใน SSF, SSFX, LTF หรือ RMF แลวแต 
กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชในการขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ/หรือบุคคล
ธรรมดา ที่ทำหนาที่เปนผูติดตอผูลงทุน รวมทั้งพนักงานผูทำหนาที่ในการขายหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาวแลวและผูลงทุนมีความรู 
และความเขาใจเก่ียวกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนอยางดี
 (1) กอนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้งผูลงทุนควรจะศึกษาขอมูลตางๆตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนอยางละเอียด  
  รอบคอบ
 (2) การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชเปนการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวา  
  เงินลงทุนเริ่มแรกก็ได และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืน  
  หนวยลงทุน ไดตามท่ีไดมีคำสั่งไว
 (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหนาที่เปนผูติดตอ  
  ผูลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง (รวมท้ังพนักงานผูทำหนาที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ของบุคคลดังกลาว)ใหคำแนะนำ  
  ทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแกผูลงทุนผูลงทุนจะไดรับคำเตือนในเรื่องตางๆตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการของ  
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันไดแก
 (ก) คำเตือนเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน
 (ข) คำเตือนเก่ียวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 (ค) คำเตือนในกรณีที่มีการใหคำแนะนำท่ัวไปวาคำแนะนำดังกลาวมิใชคำแนะนำแกผูลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำน้ัน  
  ไมไดเกิดจากการวิเคราะหหรือคำนึงถึงวัตถุประสงคในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความตองการของผูลงทุน
 (ง) คำเตือนในกรณีที่มีการใหคำแนะนำเฉพาะเจาะจงวาในกรณีท่ีผูลงทุนปฏิเสธการใหขอมูลสวนตัว หรือการใหขอมูลสวนตวัที่เปน  
  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/หรือเอกสารหรือขอมูลอ่ืนใด 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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หรือที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว หรือสงผานไปยัง applications ที่ผูลงทุน download ไว หรือเผยแพร 
ผานสื่อสังคมออนไลนที่ผูลงทุนไดเขามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับขอมูลไว ใหถือวาไดสงใหแกผูลงทุนแลวโดยชอบทั้งนี้ โดยไมคำนึงวา 
ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเอง หรือมีผูรับไว หรือจะไดเปดอานขอมูลหรือไมก็ตามสำหรับในกรณีที่สงใหไมได เพราะผูลงทุนยายที่อยูหรือที่ 
อยูที่กลาวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไมมีการแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื ้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบริษัท 
จัดการก็ดีหรือสงใหไมไดเพราะเลขหมายโทรศัพท โทรสาร ที่อยู ทางอิเล็คทรอนิกส (email address) หรือที่อยู ที ่ผู ลงทุนไดแจง 
การเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบันก็ดีใหถือวาผูลงทุนไดรับและทราบหนังสือติดตอ คำบอกกลาว 
ขอมูลหรือหนังสืออ่ืนใดของบริษัทจัดการแลวโดยชอบ

9.  เพื่อใหบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อหนวยลงทุน 
และผูเกี่ยวของกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่ เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCAและกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แกการกอการราย) ไดและเพื่อเปนการลดขั้นตอนที่ผูลงทุน 
จะตองนำสงเอกสาร ขอตกลงอันเก่ียวกับหนาที่ของผูลงทุน ขอมูลคำยืนยันและคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตน และการเปดเผยขอมูล 
/หัก ณ ที่จาย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อางถึงใน FATCA Form) (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) 
ใหกับบุคคลดังกลาวขางตนเปนรายๆ ไป ภายใตขอกำหนดและเง่ือนไขของการเปดบัญชีกองทุนนี้ 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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คำถามขอ  1 – 10 ใชเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
1. ปจจุบันทานอายุ
 ก. ต้ังแต 60 ปขึ้นไป ข. 45 – 59 ป  ค. 35 – 44 ป  ง. นอยกวา 35 ป
2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจำ เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเล้ียงดูครอบครัวเปนสัดสวนเทาใด
 ก. มากกวารอยละ  75 ของรายไดทั้งหมด   ข. ระหวางรอยละ  50 ถึงรอยละ  75 ของรายไดทั้งหมด
 ค. ระหวางรอยละ  25 ถึงรอยละ  50 ของรายไดทั้งหมด ง. นอยกวารอยละ  25 ของรายไดทั้งหมด
3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร
 ก. มีทรัพยสินนอยกวาหน้ีสิน  ข. มีทรัพยสินเทากับหนี้สิน
 ค. มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน  ง. มีความม่ันใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุแลว
4. ทานเคยมีประสบการณหรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใดตอไปนี้บาง (เลือกไดมากกวา  1 ขอ)
 ก. เงินฝากธนาคาร   ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 ค. หุนกูหรือกองรวมตราสารหน้ี  ง. หุนสามัญหรือกองทุนรวมหุนหรือสินทรัพยอื่นที่มีความเส่ียงสูง
5. ระยะเวลาท่ีทานคาดวาจะไมมีความจำเปนตองใชเงินลงทุนนี้
 ก. ไมเกิน 1 ป    ข. 1 ถึง  3 ป
 ค. 3 ถึง  5 ป    ง. มากกวา 5 ป
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของทาน คือ
 ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแตต่ำได
 ข. เนนโอกาสไดรับผลตอนแทนท่ีสม่ำเสมอแตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตนไดบาง
 ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น แตอาจเส่ียงจะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น
 ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเส่ียงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจที่จะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากที่สุด
 ก. กลุมการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5 %  โดยไมขาดทุนเลย
 ข. กลุมการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสที่ไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7 % แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1 %
 ค. กลุมการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรับผลตอนแทนสูงสุด 15 %  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5 %
 ง. กลุมการลงทุนท 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25 %  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15 %
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินท่ีมีโอกาสไดรับผลตอบแทนมากแตมีโอกาสขาดทุนสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร
 ก. กังวลและต่ืนตระหนกกลัวขาดทุน   ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง
 ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหนึ่ง  ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรับสูงข้ึน     
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. ตกใจและตองการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง  
 ข. กังวลใจและจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินท่ีเส่ียงนอย
 ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
 ง. ยังมั่นใจเพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียตนทุน

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน  สำหรับบุคคลธรรมดา

-10

-20

20%

10%

30%

-15%

15%

7%

-5%-1%

2.5%
กำไร  : Profit

ขาดทุน  : Loss

25%
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คำถามขอ  11- 12 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ (ไมนำมาคิดคะแนน)
ใชเฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในอนุพันธและหุนกูที่มีอนุพันธแฝงโดยตรงเทานั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธและหุนกูที่มีอนุพันธแฝงประสบความสำเร็จ ทานจะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตหากการลงทุน  
     ลมเหลว ทานอาจจะสูญเสียเงินลงทุนท้ังหมดและอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน ทานยอมรับไดเพียงใด
 ก. ไมได    ข. ได
ใชเฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในตางประเทศ
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนไดเพียงใด
 ก. ไมได    ข. ได

สำหรับเจาหนาท่ี

สวนท่ี 1 เกณฑการคิดคะแนน
 ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน
สำหรับขอ 4 หากตอบหลายขอ ใหเลือกขอท่ีคะแนนสูงสุด
สวนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

  คะแนน    ระดับ    ประเภทนักลงทุน
  นอยกวา 15      1        เส่ียงต่ำ
  15-21       2       เส่ียงปานกลางคอนขางต่ำ
  22-29       3       เส่ียงปานกลางคอนขางสูง
  30-36       4       เส่ียงสูง
  37 ขึ้นไป      5       เส่ียงสูงมาก

สวนท่ี 3 ตัวอยางคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

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

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน  สำหรับบุคคลธรรมดา

ประเภทผูลงทุน

สัดสวนการลงทุน 
เงินฝากและ

ตราสารหน้ีระยะส้ัน
ตราสารหน้ีภาครัฐ

ที่มีอายุมากกวา 1 ป
ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน

การลงทุน
ทางเลือก*ตราสารทุน
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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.

1

2

1

3

2

3

4



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.



ประเภทบัญชีที่ตองการเปดบัญชีกับทางบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย บัญชีวางเงินลวงหนา  บัญชีเงินสด   บัญชีออมหุน
  บัญชีหลักทรัพยตางประเทศ บัญชีกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพย บัญชีกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย กับ TSFC       
อนุพันธ  บัญชีอนุพันธ ในประเทศ  บัญชีอนุพันธ ตางประเทศ 
กองทุน  บัญชีกองทุนรวม   บัญชีกองทุนสวนบุคคล 
ตราสารหน้ี บัญชีตราสารหน้ี
  
กรณีทานตองการเปดบัญชี อนุพันธ กรุณาตอบคำถามนี้ 
ทานมีความเขาใจในอนุพันธ หรือไม
 มี                ไมมี
ทานเปนบุคคลที่มีขอจำกัดในการสื่อสาร/ตัดสินใจ อาทิ ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินหรือการมองเห็น หรือมีภาวะบกพรอง 
ทางสุขภาพ *
 ไมใช            ใช
กรณีเปดบัญชีซื้อ/ขายหลกัทรัพยประเภทบัญชีเงินสด (Cash) ขอใหบริษัทฯ ทำการหักเงินมาวางเปนหลักประกันอัตโนมัติ
คาขาย  (ทานเลือกไดเพียงขอเดียวเทานั้น)
 กรณีที่หลักประกันลดลงต่ำกวาอัตราท่ีทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด
 ขอใหบริษัททำการหักคาขายท้ังจำนวน
คาซื้อ
 กรณีมีคาซื้อหลักทรัพยขอใหบริษัทฯ หักเงินจากหลักประกันคงเหลือในบัญชีของขาพเจาหากหลักประกันไมเพียงพอให   
 บริษัทดำเนินการหักเงินในบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
ผูรับผลประโยชนที่แทจริง  *ผูรับประโยชนจากการทําธุรกรรมในทอดสุดทาย หมายถึงบุคคลธรรมดาท่ีเปนเจาของบัญชีที่แทจริง
 ขาพเจา   บุคคลอ่ืน (โปรดระบุ) ...................................................................
*** หมายเหตุ
 บัญชีวางเงินลวงหนา (Prepaid account ) หรือ (Cash Balance account) คือบัญชีท่ีตองวางเงินเต็มจำนวนกอนการซ้ือหลักทรัพย  
 โดยซื้อหุนไดเทากับจำนวนเงินท่ีลูกคาวางไวกับบริษัท แตตองไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากบริษัท
 บัญชีเงินสด  (Cash account) คือบัญชีที่ลูกคาตองวางหลักประกัน  20  %  กอนสงคำสั่งซื้อขาย โดยซื้อหุนได ไมเกินหลักประกัน  
 และไมเกินวงเงินท่ีบริษัทไดทำการอนุมัติ
 TSFC หมายถึง บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (มหาชน)
 กรณีมีผูรับผลประโยชนที่แทจริง 1. แบบฟอรม Know Your Customer (KYC) ของผูรับผลประโยชนจากการทำธุรกรรม (ถามี)
           2. สำเนาบัตรประชาชน  ของผูรับผลประโยชนจากการทำธุรกรรม (ถามี)

คำขอเปดบัญชี  

Part5
Page 1/1

บุคคลที่สามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน  ชื่อ-สกุล .......................................................... ความสัมพันธ..................... โทร. .................................  
  ที่อยูเดียวกับปจจุบัน    ที่อยูเดียวกับทะเบียนบานเจาของบัญชี
  อื่นๆ (โปรดระบุ)   ..............................................................................................................................................................................
   ............................................................................................................................................................................................................



            ทำที่ บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
           วันท่ี ....... / ............../.....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ................................................................................................................................................................................
ที่อยู ...................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท .................................................. ซึ่งตอไปน้ีจะถูกเรียกวา “ผูมอบอำนาจ” ขอมอบอำนาจให ............................................................
อายุ ............. ป เลขท่ีบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง .......................................... เก่ียวของเปน .................................ของผูรับมอบอำนาจ
ที่อยู ....................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท .................................................. ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูรับมอบอำนาจ” เปนผูมีอำนาจดำเนินการแทนขาพเจา 
ในการดำเนินการตางๆท่ีทำกับ บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดังตอไปนี้
 1) สั่งซื้อขาย จองซ้ือ หลักทรัพย ใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาอนุพันธ สัญญาซ้ือขายลวงหนาทุกชนิด หนวยลงทุนในกองทุนรวมและ  
 หลักทรัพยทุกประเภทที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา(ประเทศไทย) ตลาดซื้อขาย  
 ที่เปนทางการของประเทศตางๆ การซื้อขายนอกตลาดซ้ือขายท่ีเปนทางการ (Over The Counter) รวมทั้งทำการยืนยันรับรองผล  
 การกระทำเหลานั้นแทนขาพเจา
 2) ชำระราคาซ้ือขาย คาธรรมเนียม อากรแสตมป เงินปนผลดอกเบ้ียหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นและคาใชจายใดๆรับท้ังปวงที่เกี่ยวของ  
 กับการซ้ือขายหลักทรัพย ใบสำคัญแสดงสิทธิสัญญาอนุพันธสัญญาซ้ือขายลวงหนาทุกชนิดหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย  
 ทุกประเภท
 3) สั่งถอนเงิน โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของขาพเจาที่ไดใหไวกับบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 4) ทำและ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสารหรือตราสารใดๆท่ีเก่ียวของและจำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอำนาจ  
 นี้การใดๆท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปโดยชอบดวยอํานาจตามหนังสือน้ีผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบและตกลงผูกพันในผลของการ   
 กระทําของผูรับมอบอํานาจเสมือนเปนการกระทําของขาพเจาเอง เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ

 
  ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… ผูมอบอำนาจ
                        (.............................................................................................................................)

  ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… ผูรับมอบอำนาจ
                         (.............................................................................................................................)

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

  ลงลายมือชื่อ x …………………………………………………………………………………………… พยาน
                        (.............................................................................................................................)

หนังสือมอบอำนาจ

อากรแสตมป
30 บาท



  

วันท่ี ..................................................... 

เรยีน ผูจั้ดการ ธนาคาร 

 กรุงเทพ (BBL)  กรุงไทย (KTB)  กรุงศรีอยุธยา (BAY)  กสิกรไทย (KBANK) 

 ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)  ไทยพาณิชย (SCB)  ยูโอบี (UOB)  แลนดแอนเฮาส (LH BANK) 

 ทหารไทยธนชาต (TTB)    
 

   

สํานักงานใหญ/ สาขา ........................................................................................................................................................................................................ 

ขาพเจา....................................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย  กระแสรายวัน 

บัญชีเลขท่ี (10หลัก)..............................................................................................ชื่อบัญชี ................................................................................................ 

สถานท่ีติดตอ....................................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท...................................................................................................... อีเมล.......................................................................................................... 

  
มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระหน้ีและ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆใหแก บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

(ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ Update) ที่ทางธนาคารไดรับ

จากบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืนใดที่ไดรับการแตงต้ัง หรือมอบหมายจากบริษัทใหกระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัทฯ 

 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีและ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทฯ ดังกลาว หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ แจงแกธนาคารนั้น

ไมถูกตองและธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจาตามที่ปรากฎในใบแจงหนี้ หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ 

Update) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทฯ โดยตรงโดยทั้งที่ขาพเจาขอสละสิทธ์ิในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่

ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระหนี้แกบริษัทฯ ตามใบแจงหนี้หรือแผนบันทึกขอมูล (Diskette) หรือขอมูลอิเล็กทรอนิคส (Electronic data โดยการ 

Update) ที่ธนาคารไดรับจากบริษัทฯ แลพขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดก็ตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหัก

บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวจากสมุดเงินฝากของธนาคารและใบเสร็จรับเงิน

ของบริษัทฯอยูแลว 

 

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากท่ีกลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตามหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผล ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝาก

หมายเลขที่ไดรับเปล่ียนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันที นับแตวันทําหนังสือนี้และใหมีผลบังคับตอไปจนกวาจะเพิกถอน

โดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน 

 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงลายมือช่ือ X …………………………………………………………………………….ผูใหความยินยอม 

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

ตามท่ีใหไวกับธนาคาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพครั้งที่ 3/2564 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 



ขอตกลง สัญญาแตงต้ังตัวแทนซ้ือขาย / จัดจําหนายหนวยลงทุน 
สัญญานี้ทําที่บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และขาพเจาดังท่ีปรากฎชื่อในแบบคําขอและสัญญาฉบับนี้ (“ลูกคา”) โดยทั้งสองฝาย

ตกลงดังนี ้

“บริการออนไลน / บริการโพเอ็มส”  หมายถึง บริการการสั่งซ้ือขายหนวยลงทุน หรือบริการอื่นใดที่บริษัทฯ จัดทําไวใหลูกคาโดยผานทางคอมพิวเตอร 

“รหัสประจําตัว”                         หมายถึง รหัสประจําตัวของลูกคาที่บริษัทฯ กําหนดไวเพื่อใชสําหรับบัญชีซื้อขายหนวยลงทุน และ/หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ 

1. ลูกคาตกลงแตงตั้งและมอบอํานาจใหบริษัทฯเปนตัวแทน และ/หรือนายหนา โดยไดมอบอํานาจใหบริษัทฯ เปนผูรับมอบอํานาจทั่วไปของลูกคา เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคของการซื้อขายหนวยลงทุนแทนลูกคาได โดยลูกคาตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทนุของลูกคาทุกประการ ไมวาจะเปน

การสั่งซ้ือขายโดยลายลักษณอักษร หรือคําสั่งดวยวาจา หรือทางโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอื่นๆ ตามประเพณี หรือวิธีปฏิบัติในการซ้ือขายหนวยลงทุน 

ซ่ึงถือปฏิบัติอยูทั่วไป 

2. ลูกคาทราบวาเปนสิทธิของบริษัทฯ ที่จะไมรับคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนของลูกคาก็ได ในกรณีที่ลูกคามีหนี้คางชําระจากการซ้ือขายหลักทรัพยกับทางบริษัทฯ

หรือกรณีจําเปนอื่นใด เพื่อที่จะปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือในกรณีสมควรอยางอื่น และในกรณีดังกลาวนั้น 

ลูกคาไมสามารถที่จะยกสิทธิหรือขอตอสูใดๆ ตามกฎหมายขึ้นอางหรือตอสูกับทางบริษัทฯ ลูกคาตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกคามีตามกฎหมาย และ

สละสิทธิที่จะยกขอตอสูใดๆ ขึ้นตอสูกับบริษัทฯ 

3. ในกรณีที่ลูกคาถึงแกความตาย ตกเปนผูไรความสามารถ ตกเปนผูเสมือนไรความสามารถ ตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ลมละลาย เลิกกิจการ ถูกฟองรองเปนคดี

ตอศาลใดๆ หรือเมื่อบริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อคุมครองผลประโยชนของลูกคาหรือบริษัทฯ ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทฯ ขายหรือถายโอนไป ซ่ึงหนวย

ลงทุน ทรัพยสิน หรือ สิทธิอื่นใดของลูกคา และ/หรือตกลง และยินยอมใหบริษัทฯ ซ้ือหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อชดใชใหแกบริษัทฯ แทนหนวย

ลงทุนซ่ึงลูกคาไดสงใหบริษัทฯ ขายแลว ทั้งนีโ้ดยใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 828 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน

ใดๆ ของลูกคาที่มีตอบุคคลภายนอก และ/หรือบริษัทฯ 

4. ลูกคาตกลงที่จะชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนรวมถึงคาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนคาใชจายอื่นใดใหแกบริษัทฯ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้

5. ลูกคายินยอมใหบริษัทฯ บังคับขายหนวยลงทุนและนําเงินที่ไดรับจากการขายหรือถอนยอดเงินคงเหลือของลูกคาในบัญชีซ้ือขายหนวยลงทุน เพื่อนํามาชําระ

ภาระหนี้สินที่ลูกคามีตอบริษัทฯ ทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบัน หรือที่จะมีตอไปในอนาคต จนกวาจะมีการเลิกสัญญาฉบับนี้และฉบับอื่นที่เกี่ยวของ โดยไมมีเง่ือนไข

และขอโตแยงใดๆ 

6. การบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส 

 6.1 ลูกคาประสงคที่จะใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส และตกลงตามเงื่อนไขตอไปนี้ของสัญญา นอกจากนี้คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของรวมถึงขอกําหนดของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน หรือที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ยกเวนกรณี

แจงความประสงควาไมตองการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส 

 6.2 บริษัทฯ ตกลงจัดใหบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส สําหรับลูกคาเพื่อใหลูกคาสามารถใชบริการสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนผานทางคอมพิวเตอร

และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด รวมถึงแตไมจํากัดเพียงอินเตอรเน็ตและเครือขายโทรคมนาคมมายังบริษัทฯ 

 6.3 ลูกคายินยอมใหบริษัทฯ หักคาใชจายที่เกิดขึ้นในการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส จากบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดย

ไมตองบอกกลาวลวงหนา 

 6.4 เมื่อบริษัทฯ อนุมัติแบบคําขอใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ลูกคาจะไดรับรหัสประจําตัวเพื่อใชทุกครั้งที่ลูกคามีคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุน หรือใช

บริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ลูกคาจะตองเก็บรหัสประจําตวัไวเปนความลับ และจะรับผิดชอบตอการใชรหัสประจําตัว รวมถึงการทําธุรกรรมใดๆ 

ที่เกิดจากการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส โดยใหถือวาลูกคาไดสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนดวยตนเอง ซ่ึงจะมีผลผูกพันตามสัญญานี้ และลูกคา

จะแจงใหบริษัทฯ ทราบทันทีหากลูกคาทราบถึงการสูญหาย ไมวาจะมีสาเหตุจากการถูกขโมยรหัสประจําตัวหรือจากสาเหตุอื่นใด รวมถึงกรณีที่ลูกคา

ไมสามารถไดรับขอความใดๆ หรือไมสามารถสงคําสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส 

 6.5 ลูกคาตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มสแตเพียงผูเดียว ดังนั้น ลูกคาตกลงจะทํา

การตรวจสอบใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดรับ และบริษัทฯ ยอมรับคําสั่งดังกลาวเรียบรอยแลว 

 6.6 ลูกคายอมรับวาเปนหนาที่ของลูกคาที่จะรองขอใหบริษัทฯ ออกหลักฐานการซ้ือขายหนวยลงทุนผานบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส ตามสัญญาฉบับนี้

แกลูกคา เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันการซื้อขายกับบริษัทฯ 

 6.7 ลูกคายอมรับวาการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส เพื่อการสั่งซ้ือขายหนวยลงทุนนั้น ลูกคาตองใชความระมัดระวังในการใชคอมพิวเตอรหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอื่นใด หรือในการใชรหัสประจําตัวของลูกคา เพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นเขาใชเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใด หรือในการใช

รหัสประจําตัว อันเกี่ยวของกับการใชบริการออนไลน / บริการโพเอ็มส เพื่อการซื้อขายหนวยลงทุน 

 6.8 ลูกคาตกลงใหบริษัทฯ จัดสงเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แทนการสงเอกสารผานทางไปรษณีย โดยลูกคาเห็นวาเปนวิธีการ 

ที่เหมาะสมและเปนประโยชน โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันตามเง่ือนไขดังตอไปนี ้



  6.8.1 ผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของบันทึกขอตกลงฉบับนี้ ใหอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแกไขใดๆ ของพรบ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว รวมถึงขอกฎหมายฉบับอื่นใดที่เกี่ยวของ 

กับธุรกรรมการรับสงขอมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส 

  6.8.2 เมื่อลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ลูกคาทราบถึงความรับผิดชอบ และลูกคาตกลงวาจะเปนผูแจง 

ใหทราบเปนลายลักษณอักษรทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

  6.8.3 เอกสารที่ลูกคายินยอมตกลงใหบริษัทฯจัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แกลูกคา ใหรวมถึงแตไมจํากัดแตเพียงใบยืนยันการซ้ือขาย

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. ซ่ึงลูกคาสามารถ

เรียกดยูอนหลังได 3 เดือน 

  6.8.6 ลูกคามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นได ซึ่งไดแก (แตไมจํากัดอยูเพียงแต) การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การสงขอมูลเปนไปอยางลาชา หรือไมสามารถสงขอมูลได 

การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือเขามาลวงรูขอมูล

ใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคล่ือนของขอมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัดในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ซ่ึงเปน

สื่อสารสาธารณะที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ลูกคาเขาใจและยอมรับวาบริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ ใน

กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกลาว และการที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอตกลงของลูกคาในการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย

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 

7. การดูแลและรักษาทรัพยสินของลูกคา 

 7.1 บริษัทฯ มีหนาที่ที่จะตองแยกและทําบันทึกรายละเอียดทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทฯ ดูแลและรักษาไว บรรดาทรัพยสินของลูกคาที่บริษัทฯ ไดรับ 

หรือจะไดรับไวเพื่อการซื้อขายหนวยลงทุน บริษัทฯ จะแยกทรัพยสินของลูกคาไวภายใตการดูแลและรักษาของบริษัทฯ ณ สถานที่เก็บรักษาของบริษัทฯ 

หรือสถานที่ของบุคคลอื่นที่มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยบริษัทฯ จะแจงใหบุคคลอื่นนั้นทราบอยางชัดแจงวาทรัพยสินที่นํามาเก็บรักษาเปนของ

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

สํานักงานประกาศกําหนด ในกรณีที่เงินฝากตามวรรคหนึ่งเปนประเภทชําระคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเงินฝาก บริษัทฯ  

จะไมกําหนดขอหามการไถถอนคืนกอนครบกําหนด 

   (ข) แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง ซ่ึงบริษัทฯ ไดกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาเงินจํานวนดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคา 

โดยปราศจากเหตุสงสัย 

  7.3.2 ทรัพยสินประเภทหลกัทรัพย 

   (ก) แยกโดยการที่บริษัทฯ นําไปฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือธนาคารแหงประเทศไทย 



   (ข) แยกโดยการเก็บรักษาไวเอง ซ่ึงบริษัทฯ ไดกระทําในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะไดวาใบหลักทรัพยดังกลาวเปนทรัพยสินของลูกคา

โดยปราศจากเหตุสงสัย 

  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/หรือฝากเงินไวกับสถาบันการเงินที่มี

ความสัมพันธไมวาโดยทางตรงหรือทางออมกับบริษัทฯ ในลักษณะบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม โดยใหถือวาสัญญานี้เปนการแสดง 

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการลงทุนดังกลาว 

8. การเปลี่ยนแปลงแกไข 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือหนวยงานใดที่เกี่ยวของ อันมีผลกระทบกระเทือนถึงเงื่อนไขใดๆ แหงสัญญานี้ ลูกคายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยเครงครัด บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะทําการ

แกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดแหงสัญญานี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังกลาว โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกคากอน 

9. การเปดเผยขอมูล 

 ลูกคายินยอมที่จะแจงและจัดหาขอมูลดังนี้ พรอมทั้งจัดทําคําชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวใหแกบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือสํานักงาน เมื่อบริษัทฯ หรือหนวยงานทางราชการตางๆ ดังกลาวรองขอ หรอืเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานดังกลาวกําหนด 

 (ก) ขอมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนทีแ่ทจริงของลูกคาและผูรับประโยชนจากการซ้ือขายหนวยลงทุนของลูกคาทกุรายทกุทอด 

 (ข) วัตถุประสงคในการซ้ือขายของลูกคา 

 (ค) ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกคา 

 (ง) ในกรณีที่ลูกคาเปนผูดําเนินการสั่งซ้ือขายเพื่อบุคคลอื่นหลายรายหรือหลายทอดบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ (Omnibus Account) ลูกคายินยอมที่จะแจง

จัดหาและจัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับขอมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบุคคลอื่นนั้นทุกรายและทุกทอด ทั้งนี้เฉพาะที่ลูกคารูหรือควรรูเนื่องจากการเปน

ผูดําเนินการเชนนั้น 

10. การบังคับใชกฎหมาย 

 คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหสัญญานี้อยูภายใตบังคับและการตีความตามบทบัญญัติกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย และการตัดสินคดีอยูภายใตบังคับ 

ของศาลไทย 

 

ลงชื่อ X                                                      ลูกคา ลงชื่อ X                                                      ผูมีอํานาจลงนาม 

(                                                     ) บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

  

ลงชื่อ X                                                      พยาน ลงชื่อ X                                                      เจาหนาที่การตลาด 

(                                                     ) (                                                     ) 
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