บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด / TMB Asset Management Co., Ltd / www.tmbam.com
ชั 'น \] อาคารอับดุลราฮิม __` ถ.พระราม a สีลม บางรัก กรุ งเทพฯ c`d`` โทร. 1725
32nd Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725

APPLICATION FORM

ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเพือ% ซื 'อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที%จดั ตั 'งและจัดการโดยบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.) โดยข้ าพเจ้ าได้ กรอกข้ อมูลในใบคําขอเปิ ดบัญชีตาม
รายละเอียดข้ างล่างนี ' และตกลงยื%นเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีทถี% กู ต้ อง และเป็ นปั จจุบนั ตามที% บลจ.
กําหนด
I/ We (the applicant(s)) wish to open an account for the subscription and redemption of units of
mutual fund(s) established and managed by TMB Asset Management Co., Ltd.(TMBAM) and
have completed this application with the details of my/our information below. I/ We also agree to
submit the correct and updated supporting documents as required by TMBAM for opening

วัน/เดือน/ปี
DD/MM/YYYY

/

/

my/our account.

เลขทีบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
Unitholder’s Account Number

(สําหรั บเจ้ าหน้ าทีกรอก/For Official Use Only)

1. ประเภทบัญชี / Type of Account
โปรดเลือกเพียงช่ องเดียว / Please tick only one box

ประเภทบัญชี / Type of Account

โปรดเลือกเพียงช่ องเดียว / Please tick only one box

สัญชาติของผู้เปิ ดบัญชี / Citizenship of Applicant

บัญชีเดี%ยวสําหรับบุคคลธรรมดา
Individual Account

สัญชาติไทย
Thai Citizenship

บัญชีร่วม (รวมถึงคณะบุคคล/อืน% ๆ)
Joint Account (Group of Persons/Other)

สัญชาติตา่ งประเทศ
Non-Thai Citizenship

บัญชีนิตบิ ุคคล
Account for Juristic Person: Organization, or any
other juristic entity

*OBJTOPEN*

*DEFKNB*

*OBJTOPEN*

*DEFKNB*
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เฉพาะบุคคลธรรมดา: บัญชีเดี,ยวและบัญชีร่วม (รวมถึงคณะบุคคล/อื,นๆ)
Individual: Single- Owner & Joint Account (Group of Persons/other)
2. ข้ อมูลของผู้เปิ ดบัญชีเดี>ยวบุคคลธรรมดาหรือ ผู้เปิ ดบัญชีร่วมท่ านแรก / Personal Information of the Owner of the Single-

Owner Account or the First Owner of the Joint Account (as the case may be).
คํานําหน้ าชื%อ / Title

นาย
Mr.

นาง
Mrs.

นางสาว
Miss

อื%นๆ (โปรดระบุ) _____________________
Other (please specify)



Y โปรดให้ ชื%อ-นามสกุล ทังภาษาไทยและอั
'
งกฤษ / Please provide first name and last name both in Thai and English.
ชื%อ __________________________________________________
นามสกุล ____________________________________________________

First name ___________________________________________
Last name____________________________________________________
เอกสารแสดงความมีตวั ตน / Personal Identification
ผู้สมัครที>เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Applicant with Thai Citizenship
บัตรประชาชน /National ID Card
Y
เลขที% _____________________ ออกโดย_____________________ วันออกบัตร_____________________ วันหมดอายุ_____________________ 
No.
Issued by
Issued Date (dd/mm/yyyy)
Expiry Date (dd/mm/yyyy)
บัตรข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / Government Employee / State Enterprise Employee ID Card
เลขที% _____________________ ออกโดย_____________________ วันออกบัตร_____________________ วันหมดอายุ_____________________
No.
Issued by
Issued Date (dd/mm/yyyy)
Expiry Date (dd/mm/yyyy)
เลขที%บตั รประชาชน (ต้ องมี) _______________________________
National ID Card Number (required)
ผู้สมัครที>เป็ นบุคคลธรรมดาต่ างชาติ / Applicant with Foreign Citizenship
หนังสือเดินทาง / Passport
เลขที% _____________________ ออกโดย_____________________วันออกบัตร_____________________วันหมดอายุ______________________
No.
Issued by
Issued Date (dd/mm/yyyy)
Expiry Date (dd/mm/yyyy)

Y วันเดือนปี เกิด / Date of Birth : _____________________

อายุ __________________ ปี
สัญชาติ _____________________
dd/mm/yyyy
Age
Years Citizenship
เพศ /Sex :
ชาย
หญิง
Male
Female
สถานภาพสมรส /Marital Status :
โสด
สมรส
หย่า
หม้ าย
Single
Married
Divorced
Widow
ชื%อ-นามสกุลคูส่ มรส__________________________________________ เลขที%บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง_____________________
บุตรที%ยงั ไม่Spouse’s National ID Card / Passport No.
Spouse’s Name
ชื%อบุตรที%ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ___________________________________

Y ที%อยู่ / Addresses



ที>อยู่ท>ตี ิดต่ อได้ / Mailing Address
เลขที% ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
No.
Building/Mooban
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________

District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์____________________ โทรศัพท์มือถือ____________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
ยินยอมรับข้ อมูลข่าวสารด้ านการลงทุนจากบลจ.ทหารไทย ทาง e-mail หรือ SMS
ยินยอม
ไม่ยินยอม
Wish to receive general investment news from TMBAM via e-mail or SMS
Yes
No
ที>อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ที>อยู่ในประเทศไทย กรณีคนต่ างด้ าว
ตรงกับที%อยู่ที%ติดต่อได้ / Same as mailing address
House of Registration Address / Contact Address in Thailand (foreigner)
เลขที% ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
No.
Building/Mooban
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________

District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์____________________ โทรศัพท์มือถือ____________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
สถานที>ทาํ งาน/Place of Work
ชื%อที%ทํางาน ____________________________________________ ตําแหน่งหน้ าที% ___________________________ฝ่ าย_________________________
Name of your Company
Working Position
Department
ที>อยู่ท>ที าํ งาน/Office Address
ตรงกับที%อยูท่ ี%ติดต่อได้ / Same as Mailing Address
เลขที%______ชั 'น______ อาคาร____________________ซอย____________________ ถนน____________________ แขวงตําบล____________________

No.
Floor Building
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________ จังหวัด____________________ ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์ ____________________ โทรสาร ____________________Email Address ____________________
Telephone
Fax
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เฉพาะบุคคลธรรมดา: บัญชีเดี,ยวและบัญชีร่วม (รวมถึงคณะบุคคล/อื,นๆ)
Individual: Single- Owner & Joint Account (Group of Persons/other)
b. ข้ อมูลผู้เปิ ดบัญชีร่วมเพิ>มเติม / Additional Information of Joint Account Owner
b.d ข้ อมูลของผู้เปิ ดบัญชีร่วมท่ านที>สอง / Personal information of the Second Owner of the Joint Account

(หากมีผ้ เู ปิ ดบัญชีร่วมมากกว่า ] ท่านกรุณาติดต่อ บลจ. ทหารไทย / In case there are more than 2 account owners, please contact TMBAM for additional pages.)

คํานําหน้ าชื%อ / Title

นาย
นาง
นางสาว
อื%นๆ (โปรดระบุ) _____________________
Mr.
Mrs.
Miss
Other (please specify)
Y โปรดให้ ชื%อ-นามสกุล ทังภาษาไทยและอั
'
งกฤษ / Please provide first name and last name both in Thai and English.
ชื%อ ___________________________________________________
นามสกุล ____________________________________________________
First name ____________________________________________
Last name____________________________________________________
ความสัมพันธ์ กบั ผู้เปิ ดบัญชีร่วมท่านแรกตาม ข้ อ (._________________________________________________________________________________
Relationship with the first applicant in Section 2
เอกสารแสดงความมีตวั ตน / Personal Identification
ผู้สมัครที>เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Applicant with Thai Citizenship
บัตรประชาชน /National ID Card
เลขที% _____________________ ออกโดย_____________________ วันออกบัตร_____________________ วันหมดอายุ_____________________
No.
Issued by
Issued Date (dd/mm/yyyy)
Expiry Date (dd/mm/yyyy)
บัตรข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / Government Employee / State Enterprise Employee ID Card
เลขที% _____________________ ออกโดย_____________________วันออกบัตร_____________________วันหมดอายุ_____________________
No.
Issued by
Issued Date (dd/mm/yyyy)
Expiry Date (dd/mm/yyyy)
เลขที%บตั รประชาชน (ต้ องมี) _______________________________
National ID Card Number (required)
ผู้สมัครที%เป็ นบุคคลธรรมดาต่างชาติ / Applicant with Foreign Citizenship
หนังสือเดินทาง / Passport
เลขที% _____________________ ออกโดย_____________________วันออกบัตร_____________________วันหมดอายุ_____________________
No.
Issued by
Issued Date (dd/mm/yyyy)
Expiry Date (dd/mm/yyyy)
วันเดือนปี เกิด / Date of Birth : _____________________
อายุ __________________ ปี
สัญชาติ _____________________
dd/mm/yyyy
Age
Years Citizenship
เพศ /Sex :
ชาย
หญิง
Male
Female
สถานภาพสมรส /Marital Status :
โสด
สมรส
หย่า
หม้ าย
Single
Married
Divorced
Widow
ชื%อ-นามสกุลคูส่ มรส__________________________________________ เลขที%บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง_____________________
Spouse’s Name
Spouse’s National ID Card / Passport No.
ชื%อบุตรที%ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ___________________________________









ที>อยู่ท>ตี ิดต่ อได้ / Contact Address
เลขที% ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
No.
Building/Mooban
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________

District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์____________________ โทรศัพท์มือถือ____________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
ที>อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ที>อยู่ในประเทศไทย กรณีคนต่ างด้ าว
ตรงกับที%อยู่ที%ติดต่อได้ / Same as mailing address
House of Registration Address / Contact Address in Thailand (foreigner)
เลขที% ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
No.
Building/Mooban
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________

District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์____________________ โทรศัพท์มือถือ____________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
สถานที>ทาํ งาน/Place of Work
ชื%อที%ทํางาน _____________________________________________ ตําแหน่งหน้ าที% _____________________________________________
Name of your Company
Working Position
สถานที>ทาํ งาน/Office Address
ตรงกับที%อยู่ที%ติดต่อได้ / Same as Mailing Address
เลขที%______ชั 'น______ อาคาร____________________ซอย___________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
No.
Floor Building
Soi
Road
Sub-district / Tumbon

เขต / อําเภอ____________________ จังหวัด____________________ ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์ ____________________ โทรสาร ____________________Email Address ____________________
Telephone
Fax
หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะส่งเอกสารต่างๆ ของกองทุน ไปยังที%อยู่ที%ติดต่อได้ ที%ระบุไว้ ตามข้ อ ] เท่านัน'
Note
: Fund documents will be sent only to the mailing address specified in Section 2.
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เฉพาะบุคคลธรรมดา: บัญชีเดี,ยวและบัญชีร่วม (รวมถึงคณะบุคคล/อื,นๆ)
Individual: Single- Owner & Joint Account (Group of Persons/other)
3.2 ชื>อบัญชีร่วม / Joint Account Name.
โปรดระบุชื%อบัญชีร่วม/ Please specify joint account name:
________________________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ / Note:
ก. ชื%อบัญชีร่วมข้ างต้ นมีความยาวได้ ไม่เกิน ƒ` ตัวอักษร รวมถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร
The joint-account name shall not be longer than 60 characters including space.
ข. ชื%อบัญชีร่วมข้ างต้ นต้ องเหมือนกับชือ% บัญชีที%ทา่ นเปิ ดไว้ กบั ธนาคาร เพราะ ในกรณีที%ไม่เหมือนกัน ธนาคารอาจไม่รับดําเนินการเรี ยกเก็บเช็คที%ออก
โดยกองทุน (กรณีมกี ารขายหน่วยลงทุน หรือมีการจ่ายเงินปั นผลจากกองทุน)
The joint account name must be identical to the bank account name. Otherwise, there is a chance that your bank may not process
the
cheque issued by the Fund for redemption or dividend payment.

3.3 วัตถุประสงค์ ของการเปิ ดบัญชีร่วม / Objective(s) for opening Joint Account
โปรดระบุวตั ถุประสงค์ / Please specify the objective(s) of using Joint Account.
________________________________________________________________________________________________________________

3.4 เงื>อนไขการลงนาม / Signature Condition(s)
โปรดระบุเงื%อนไขการลงนาม / Please specify your signature condition(s).
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
สําหรับบัญชีร่วม ข้ าพเจ้ า/ผู้ขอเปิ ดบัญชีร่วมทุกคนตกลงมอบอํานาจให้ ใช้ ชื%อคนแรกเป็ นผู้ติดต่อและเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนแทน
ข้ าพเจ้ า/ผู้ขอเปิ ดบัญชีร่วมทุกคน รวมถึงการให้ ข้อมูลผู้ลงทุนในแบบสอบถามประเมินระดับความเสี%ยง ตลอดจนการรับทราบข้ อสงวนสิทธิที%เกี%ยวข้ อง
I/We, all account owners for Joint account, hereby agree to give the authority to the first owner of the Joint account to be the contact
person and have the right as the unit holder for all account owners, including the information that will be given as the investor’s
information in the risk’s profile questionnaire and also accept all right that reserved.
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เฉพาะนิตบิ ุคคล / Juristic Person only
4. ข้ อมูลนิตบิ ุคคล / Juristic Person’s Information
4.1 ข้ อมูลทั>วไป / General Information of the Juristic Person
ประเภทของนิติบุคคล/Type

Temple/Church

บริษัทที%จดทะเบียนใน SET และ MAI
Listed firms on SET and MAI
กองทุน
สถาบันการเงิน
Fund
Financial institutions

บริษัทที%ไม่ได้ จดทะเบียนใน SET และ MAI
Non Listed firms on SET and MAI
หน่วยราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ
Government Entity or State Enterprise

ห้ างหุ้นส่วน
Partnership
วัด/โบสถ์

มูลนิธิ
สมาคม
อืน% ๆ (โปรดระบุ) _____________________
Foundation
Association
Other (please specify)
โปรดให้ ช>อื ทังk ภาษาไทยและอังกฤษ / Please provide name both in Thai and in English.
Y
ชื%อภาษาไทย _________________________________________________________________________________________________________
Name in Thai
ชื%อภาษาอังกฤษ ______________________________________________________________________________________________________
Name in English
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ________________________________________ เลขที%จดทะเบียน ________________________________________
Tax ID
Registration Number
วันที%จดทะเบียน ______________________________________________ ประเทศที%จดทะเบียน _____________________________________
Date of Registration(dd/mm/yyyy)
Country of Registration
สถานที>จัดตังk / Place of Establishment
เลขที%______ชั 'น______ อาคาร____________________ซอย__________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
No.
Floor Building
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________ จังหวัด____________________ ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์ ____________________ โทรศัพท์มือถือ____________________ โทรสาร ___________________Email Address ___________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
สถานที>ประกอบการ/ Place of Operation
เหมือนสถานที%จดั ตั 'ง / Same as Place of Establishment
เลขที%______ชั 'น______ อาคาร____________________ซอย__________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
No.
Floor Building
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________ จังหวัด____________________ ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์ ____________________ โทรศัพท์มือถือ____________________ โทรสาร ___________________Email Address ___________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
ผู้ติดต่ อ / Contact Person
ชื%อ-นามสกุล ____________________________________________________ ตําแหน่ง _______________________________________________
Name of Contact Person
Position of Contact Person
Y โทรศัพท์มือถือ___________________________________________________ Email Address___________________________________________
Mobile Phone
สถานที>ติดต่ อ / Contact Address
เหมือนสถานที%จดั ตั 'ง / Same as Place of Establishment
เหมือนสถานที%ประกอบการ / Same as Place of Operation
เลขที%______ชั 'น______ อาคาร____________________ซอย__________________ ถนน____________________ แขวง-ตําบล____________________
No.
Floor Building
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________ จังหวัด____________________ ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์ ____________________ โทรศัพท์มือถือ____________________ โทรสาร __________________Email Address ____________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
ยินยอมรับข้ อมูลข่าวสารด้ านการลงทุนจากบลจ.ทหารไทย ทาง e-mail หรือ SMS
ยินยอม
ไม่ยินยอม
Wish to receive general investment news from TMBAM via e-mail or SMS
Yes
No









รายชื>อกรรมการบริษัท / Names of Directors.
รายชื>อกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามตามที>ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท/Names of Authorized Directors as appeared in company’s
affidavit.
(ต้ องมีกรรมการผู้จดั การและกรรมการท่ านอื>นอย่ างน้ อย d ท่ าน ) / (Managing Director and at least one more director.)

1. ชื%อ-นามสกุล__________________________________________________
Name
2. ชื%อ-นามสกุล__________________________________________________
Name
3. ชื%อ-นามสกุล__________________________________________________
Name
รายชื>อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / Name of Major Shareholder

ตําแหน่ง__________________________________________________ 
Position
ตําแหน่ง__________________________________________________
Position
ตําแหน่ง__________________________________________________
Position

(ที>ถือหุ้นตังk แต่ 30 %ขึนk ไปโดยนับรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน)/(A person or a group of related person(s) holding at least 30% of total outstanding
shares)

1. ชื%อ-นามสกุล__________________________________________________
Name
2. ชื%อ-นามสกุล__________________________________________________
Name
3. ชื%อ-นามสกุล__________________________________________________
Name

ร้ อยละที%ถือ________________________________________________
%Holding
ร้ อยละที%ถือ________________________________________________
%Holding
ร้ อยละที%ถือ________________________________________________
%Holding
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เฉพาะนิตบิ ุคคล / Juristic Person only
4.2 เงื>อนไขการลงนาม / Signature Condition(s)
โปรดระบุเงื%อนไขการลงนาม / Please specify your signature condition(s).
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

KYC_CD_20170714
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เฉพาะบุคคลธรรมดา: บัญชีเดี,ยวและบัญชีร่วม (รวมถึงคณะบุคคล/อื,นๆ)
Individual: Single- Owner & Joint Account (Group of Persons/other)
5. ข้ อมูลการงาน และข้ อมูลทางการเงิน /Occupation and Financial Information
r.d สําหรั บบุคคลธรรมดา หรื อ ผู้เปิ ดบัญชีร่วมท่านแรก / Information of the Owner of the Single-Owner Account or the
First Owner of the Joint Account (as the case may be).
Y

Y

(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ / Please tick one or more as applicable.)

อาชีพของผู้เปิ ดบัญชี / Applicant’s Occupation
เจ้ าของกิจการ
Business owner
อาจารย์
Teacher
วิศวะ/สถาปนิก
Engineer/Architect

พนักงานบริ ษัท
Corporate Employee
นักเรียน-นักศึกษา
Student
แพทย์/พยาบาล
Doctor/Nurse

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Employee
อาชีพอิสระ
Self Employed
สือ% มวลชน
Press

ประเภทธุรกิจ / Type of Business
การเงิน / ธนาคาร
Bank & Financial Institution
บันเทิง / สันทนาการ
Entertainment
โรงแรม / ภัตตาคาร
Hotel /Restaurant
ผลิต/ จําหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์
Weapon Manufacturing/Supplier
นายหน้ าค้ าอาวุธยุทโธปกรณ์
Arms/ Weapon Broker
คาสิโน และการพนัน
Casino & Gambling

ข้ าราชการ
Government Employee
แม่บ้าน
Housewife

นักการเมือง
Politician
นักการตลาด
Marketing



อืน% ๆ (โปรดระบุ) _________________
Other (please specify)
(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ / Please tick one or more as applicable.)
ประกันภัย / ประกันชีวิต
บริการ (โปรดระบุ) _______________

บริ ษัทหลักทรัพย์
Securities Company
โฆษณา
Advertising
การท่องเทีย% ว
Tourism
โรงเรียน / สถานศึกษา
School / Educational Center
แลกเปลีย% นเงินตราระหว่างประเทศ
Foreign Currency Exchange
เงินกู้นอกระบบ
Underground Lending activity

Insurance / Assurance
หน่วยงานราชการ
Government Entity
สํานักงานบัญชี
Accountant
สํานักงานกฎหมาย
Legal Office
ขายอัญมณี ทอง
Jewelry / Gold Trading
ค้ าขายทัว% ไป
Retail

Service (please specify)

โรงงานอุตสาหกรรม
Manufacturing
อสังหาริมทรัพย์
Real Estate
โอนเงินออกนอกประเทศ
Outbound money transfer
ขายของเก่า
Antique Trading
อื%นๆ (โปรดระบุ) _________________
Other (please specify)

รายได้ ครัวเรือนต่ อเดือน (บาท) / Household Income per month (Baht)
ไม่มีรายได้ / No income
100,001 – 200,000

<= 20,000
200,001 – 500,000

20,001 – 50,000
500,001- 1,000,000

50,001 – 100,000
>1,000,000
ทรัพย์ สนิ ที>ถือครองในปั จจุบันได้ มาจาก / Net Worth Source (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ/Please tick one or more as applicable.)
เงินเดือน/เงินออม
มรดก
ประกอบธุรกิจ
ขายทรัพย์สนิ
อื%นๆ (โปรดระบุ) ____________________
Salary/Saving
Heritage
Business
Sale of property
Other (please specify)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ ________________________________

Estimate Net Asset Value (Baht)
แหล่ งที>มาของเงินที>จะลงทุน / Investment Source

(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ / Please tick one or more as applicable.)

ในประเทศ
ต่างประเทศ (โปรดระบุ) ___________________________________________
In Thailand ________ Other Countries (please specify)______________________

ประเภทแหล่ งที>มาของเงินลงทุน / Types of Investment Source (ตอบได้ มากกว่า d ข้ อ)
เงินเดือน
Salary

เงินออม
Saving

ธุรกิจ
Business

ขายทรัพย์สนิ
Sale of property

วัตถุประสงค์ การลงทุน / Investment Objective
ลงทุนระยะสั 'น
Short-term Investment
เพือ% การศึกษา
Education Saving

ขายหลักทรัพย์หรื อกองทุน
Selling Securities or Funds

มรดก
Heritage






อื%นๆ (โปรดระบุ) _____________
Other (please specify)

(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ / Please tick one or more as applicable.)

ลงทุนระยะยาว
Long-term Investment
เพือ% เก็บออม
Long term Savings

ใช้ เมือ% เกษียณอายุ
เพือ% ธุรกิจ
Retirement Saving
For Business
อื%นๆ (โปรดระบุ) ________________
Other (please specify)



จํานวนเงินที>คาดว่ าจะนํามาลงทุนในครังk แรก (บาท)/ Expected Investment Amount (Baht)
<= 100,000
3,000,001 – 10,000,000

100,001 - 1,000,000
10,000,001 – 20,000,000

1,000,001 - 3,000,000
> 20,000,000



เปิ ดบัญชีนีเk พื>อทําธุรกรรมให้ / Transactions through this fund account are for
ผู้เปิ ดบัญชี / Account Owner(s)
ผู้รับประโยชน์ (บุคคลธรรมดาที%ได้ รับประโยชน์ทอดสุดท้ ายจากการทําธุรกรรม หรื อมีอาํ นาจควบคุม/ตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี%ยวกับการทําธุรกรรมด้ วย)
Beneficial owner (The individual person who is the ultimate beneficial owner or controls /makes the final decision of the transaction.)
ชื%อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์ _____________________________________________ เลขที%บตั รประชาชน _____________________________ 
Name-Surname of Beneficial Owner
National ID Card Number.
เลขที% ______ อาคาร/หมู่บ้าน___________________ ซอย___________________ ถนน___________________แขวง-ตําบล___________________
No.
Building/Mooban
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์____________________ โทรศัพท์มอื ถือ___________________ โทรสาร__________________ Email Address ___________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้รับประโยชน์กับผู้เปิ ดบัญชี ________________________________________
Relationship between the applicant and the beneficial owner
KYC_CD_20170714
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เฉพาะบุคคลธรรมดา: บัญชีเดี,ยวและบัญชีร่วม (รวมถึงคณะบุคคล/อื,นๆ)
Individual: Single- Owner & Joint Account (Group of Persons/other)
ท่านเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินกับหน่ วยงานราชการหรื อไม่ ?
Do you have any money laundering infringement record with the Authority?
ไม่เคย / No
เคย / Yes ____________________________________________________________________________
(ถ้ าเคย โปรดระบุ รายละเอียด If yes, please provide details.)



r.x สําหรับ ผู้เปิ ดบัญชีร่วมท่ านที>สอง / Information of the Second Owner of the Joint Account
(หากมีผ้ เู ปิ ดบัญชีร่วมมากกว่า ] ท่านกรุณาติดต่อ บลจ. ทหารไทย / In case there are more than 2 account owners, please contact TMBAM for additional pages.)

Y

Y

อาชีพของผู้เปิ ดบัญชี / Applicant’s Occupation
เจ้ าของกิจการ
Business owner
อาจารย์
Teacher
วิศวะ/สถาปนิก
Engineer/Architect

พนักงานบริ ษัท
Corporate Employee
นักเรียน-นักศึกษา
Student
แพทย์/พยาบาล
Doctor/Nurse

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Employee
อาชีพอิสระ
Self Employed
สือ% มวลชน
Press

ประเภทธุรกิจ / Type of Business
การเงิน / ธนาคาร
Bank & Financial Institution
บันเทิง / สันทนาการ
Entertainment
โรงแรม / ภัตตาคาร
Hotel /Restaurant
ผลิต/ จําหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์
Weapon Manufacturing/Supplier
นายหน้ าค้ าอาวุธยุทโธปกรณ์
Arms/ Weapon Broker
คาสิโน และการพนัน
Casino & Gambling

(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ / Please tick one or more as applicable.)
ข้ าราชการ
Government Employee
แม่บ้าน
Housewife

นักการเมือง
Politician
นักการตลาด
Marketing



อืน% ๆ (โปรดระบุ) _________________
Other (please specify)
(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ / Please tick one or more as applicable.)
ประกันภัย / ประกันชีวิต
บริการ (โปรดระบุ) _______________

บริ ษัทหลักทรัพย์
Securities Company
โฆษณา
Advertising
การท่องเทีย% ว
Tourism
โรงเรียน / สถานศึกษา
School / Educational Center
แลกเปลีย% นเงินตราระหว่างประเทศ
Foreign Currency Exchange
เงินกู้นอกระบบ
Underground Lending activity

Insurance / Assurance
หน่วยงานราชการ
Government Entity
สํานักงานบัญชี
Accountant
สํานักงานกฎหมาย
Legal Office
ขายอัญมณี ทอง
Jewelry / Gold Trading
ค้ าขายทัว% ไป
Retail

Service (please specify)
โรงงานอุตสาหกรรม
Manufacturing
อสังหาริมทรัพย์
Real Estate
โอนเงินออกนอกประเทศ
Outbound money transfer

ขายของเก่า
Antique Trading
อื%นๆ (โปรดระบุ) _________________
Other (please specify)

รายได้ ครัวเรือนต่ อเดือน (บาท) / Household Income per month (Baht)
ไม่มีรายได้ / No income
<= 20,000
20,001 – 50,000
100,001 – 200,000
200,001 – 500,000
500,001- 1,000,000

50,001 – 100,000
>1,000,000

ทรัพย์ สนิ ที>ถือครองในปั จจุบันได้ มาจาก / Net Worth Source (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ/Please tick one or more as applicable.)
เงินเดือน/เงินออม
มรดก
ประกอบธุรกิจ
ขายทรัพย์สนิ
อื%นๆ (โปรดระบุ) ____________________

Salary/Saving
Heritage
Business
Sale of property
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ ________________________________

Estimate Net Asset Value (Baht)
แหล่ งที>มาของเงินที>จะลงทุน / Investment Source
ในประเทศ
In Thailand

(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ / Please tick one or more as applicable.)

ต่างประเทศ (โปรดระบุ) ___________________________________________
Other Countries (please specify)______________________
เงินออม
Saving

ธุรกิจ
Business

ขายทรัพย์สนิ
Sale of property



Other (please specify)

ประเภทแหล่ งที>มาของเงินลงทุน / Types of Investment Source (ตอบได้ มากกว่ า d ข้ อ)
เงินเดือน
Salary



ขายหลักทรัพย์หรื อกองทุน
Selling Securities or Funds

มรดก
Heritage



อื%นๆ (โปรดระบุ) _____________
Other (please specify)

จํานวนเงินที>คาดว่ าจะนํามาลงทุนในครังk แรก (บาท)/ Expected Investment Amount (Baht)
<= 100,000
3,000,001 – 10,000,000

100,001 - 1,000,000
10,000,001 – 20,000,000

1,000,001 - 3,000,000
> 20,000,000

ท่านเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินกับหน่ วยงานราชการหรื อไม่ ?
Do you have any money laundering infringement record with the Authority?
ไม่เคย / No
เคย / Yes ____________________________________________________________________________
(ถ้ าเคย โปรดระบุ รายละเอียด If yes, please provide details.)
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เฉพาะนิตบิ ุคคล / Juristic Person only
6. ข้ อมูลประเภทธุรกิจ และข้ อมูลทางการเงินสําหรับบัญชีนิตบิ ุคคล / Business and Financial Information for Juristic Person
Y

ประเภทธุรกิจ / Type of Business
การเงิน / ธนาคาร
Bank & Financial Institution
บันเทิง / สันทนาการ
Entertainment
โรงแรม / ภัตตาคาร
Hotel /Restaurant
ผลิต/ จําหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์
Weapon Manufacturing/Supplier
นายหน้ าค้ าอาวุธยุทโธปกรณ์
Arms/ Weapon Broker
คาสิโน และการพนัน
Casino & Gambling

(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ / Please tick one or more as applicable.)
ประกันภัย / ประกันชีวิต
บริการ (โปรดระบุ) _______________

บริ ษัทหลักทรัพย์
Securities Company
โฆษณา
Advertising
การท่องเทีย% ว
Tourism
โรงเรียน / สถานศึกษา
School / Educational Center
แลกเปลีย% นเงินตราระหว่างประเทศ
Foreign Currency Exchange
เงินกู้นอกระบบ
Underground Lending activity

Insurance / Assurance
หน่วยงานราชการ
Government Entity
สํานักงานบัญชี
Accountant
สํานักงานกฎหมาย
Legal Office
ขายอัญมณี ทอง
Jewelry / Gold Trading
ค้ าขายทัว% ไป
Retail

Service (please specify)
โรงงานอุตสาหกรรม
Manufacturing
อสังหาริมทรัพย์

Real Estate
โอนเงินออกนอกประเทศ
Outbound money transfer
ขายของเก่า
Antique Trading
อื%นๆ (โปรดระบุ) _________________
Other (please specify)

รายได้ ของธุรกิจต่ อเดือน (บาท) / Business Income per month (Baht)
ไม่มีรายได้ / No income
<= 20,000
20,001 – 50,000
50,001 – 100,000
100,001 – 200,000
200,001 – 500,000
500,001- 1,000,000
>1,000,000
แหล่ งที>มาของเงินที>จะลงทุน / Investment Source
(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ / Please tick one or more as applicable.)
ในประเทศ
In Thailand

ต่างประเทศ (โปรดระบุ) ___________________________________________
Other Countries (please specify)______________________

ประเภทแหล่ งที>มาของเงินลงทุน / Types of Investment Source (ตอบได้ มากกว่ า d ข้ อ)
หนี 'สิน
ทุนจากผู้ถือหุ้น
เงินได้ จากการทําธุรกิจ
เงินจากการขายทรัพย์สนิ
Liabilities
Shareholders
Operational Income
Sale of property
ขายหลักทรัพย์หรื อกองทุน
อืน% ๆ (โปรดระบุ) _____________________
Selling Securities or Funds
Other (please specify)
วัตถุประสงค์ การลงทุน/Investment Objective
(สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ / Please tick one or more as applicable.)
เพื%อหาผลกําไร
เพื%อการลงทุน
อืน% ๆ (โปรดระบุ) _____________________
Profit
Investment
Other (please specify)
จํานวนเงินที>คาดว่ าจะนํามาลงทุนในครังk แรก (บาท)/ Expected Investment Amount (Baht)
<= 100,000
3,000,001 – 10,000,000

100,001 - 1,000,000
10,000,001 – 20,000,000







1,000,001 - 3,000,000
> 20,000,000

เปิ ดบัญชีนีเk พื>อทําธุรกรรมให้ /Transactions through this fund account are for
ผู้เปิ ดบัญชี /Account Owner(s)
ผู้รับประโยชน์ (บุคคลธรรมดาที%ได้ รับประโยชน์ทอดสุดท้ ายจากการทําธุรกรรม หรื อมีอาํ นาจควบคุม/ตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี%ยวกับการทําธุรกรรมด้ วย)
Beneficial owner (The individual person who is the ultimate beneficial owner or controls /makes the final decision of the transaction.)

ชื%อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์ _______________________________________________ เลขที%บตั รประชาชน ____________________________ 
Name-Surname of Beneficial Owner
National ID Card Number.
เลขที% ______ อาคาร/หมู่บ้าน___________________ ซอย____________________ถนน__________________ แขวง-ตําบล__________________
No.
Building/Mooban
Soi
Road
Sub-district / Tumbon
เขต / อําเภอ____________________จังหวัด____________________ประเทศ ____________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________
District / Amphur
Province
Country
Zip Code
โทรศัพท์____________________ โทรศัพท์มอื ถือ__________________ โทรสาร__________________ Email Address ___________________
Telephone
Mobile Phone
Fax
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้รับประโยชน์กับผู้เปิ ดบัญชี ________________________________________
Relationship between the applicant and the beneficial owner
ท่านเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินกับหน่ วยงานราชการหรื อไม่ ?
Do you have any money laundering infringement record with the Authority?

ไม่เคย / No
เคย / Yes ____________________________________________________________________________
(ถ้ าเคย โปรดระบุ รายละเอียด If yes, please provide details.)
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เฉพาะบุคคลธรรมดา: บัญชีเดี,ยวบุคคลธรรมดาและบัญชีร่วม (รวมถึงคณะบุคคล/อื,นๆ) และนิตบิ ุคคล
Individual: Single-Owner & Joint Account (Group of Persons/Other) and Juristic Person
7. ข้ อมูลเกี>ยวกับการทําธุรกรรม / Information for Transactions
Y

Y

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และ/หรื อ เงินปั นผล
(โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึง% )
Please specify method which you want to receive payment from Redemption and /or Dividend Distribution. (Choose only one.)
โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน/Credit to Unitholder’s  ออมทรัพย์ / Saving Account  กระแสรายวัน / Current Account
ธนาคาร_______________________________สาขา _______________________ เลขที%__________________________________
Bank
Branch
A/C Number
รับเป็ นเช็คสัง% จ่าย “ชื%อผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที%อยู่ที%ติดต่อได้ ข้างต้ น ทังนี
' ' ในกรณีบญ
ั ชีร่วมให้ สงั% จ่าย “ชื%อของบัญชี
ร่วม” ตามที%ระบุในข้ อ \.2 ของใบคําขอเปิ ดบัญชีฉบับนี ' / Cheque (A/C Payee) payable to “Unitholder’s name” and send it by registered
mail to the above contact/mailing address. In case of joint account, please make cheque payable to “Joint-Account Name” as
specified in Section 3.2 of this application.
กรณีท>จี ่ ายสําหรับเงินปั นผล/ In case of dividend payment
1. สําหรั บบัญชีนิติบุคคล บลจ.จะไม่ มีการหักภาษี ณ ที>จ่ายจากเงินปั นผล (ยกเว้ นมีการเปลี>ยนแปลงทางกฎหมายภาษีอากรในอนาคต) / For
Unitholder who is a Juristic Person, TMBAM will not deduct withholding tax against fund dividend payment, except as required by any change
in tax law.
2. สําหรั บบัญชีบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี>ยวและบัญชีร่วม) ผู้เปิ ดบัญชีสามารถเลือกวิธีการหักภาษี ณ ที>จ่าย วิธีการใดวิธีการหนึ>งได้ โดยกรอก
เครื>องหมายใน ข้ างล่ างนี k / For individual account (Single-Owner or Joint Account), the Applicant(s) can choose the method of withholding
tax deduction against dividend payment by ticking one of ’s below:

ข้ าพเจ้ า I / We

ยินยอมให้ หกั ภาษี ณ ที%จ่ายจากเงินปั นผล

Consent to the deduction of withholding tax from the dividend payment.

ไม่ยินยอมให้ หกั ภาษี ณ ที%จ่ายจากเงินปั นผล

Do not consent to the deduction of withholding tax from the dividend payment.
หมายเหตุ: หากไม่เลือกข้ อใดเลย บลจ.จะถือว่าเจ้ าของบัญชีไม่ประสงค์ให้ หกั ภาษี ณ ที% จ่าย ซึ%งเจ้ าของบัญชีจะต้ องนําเงินปั น ผลที%ได้ รับไป
คํานวณภาษีเงินได้ ในปี ภาษี นั 'นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษี อากร
Note:
No withholding tax deduction will be made by TMBAM if none of the boxes are chosen. In such case, the applicant (s)
will have to include the dividend income for your income tax calculation in accordance with tax law.
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลปั จจุบัน ถูก ต้ อง ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งทุกประการ โดยข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมปฏิบัติต าม
หลักเกณฑ์ และเงือนไขต่างๆ ทีระบุไว้ ในหนังสือชีช4 วนของแต่ละกองทุนทีข้ าพเจ้ าจะซื 4อ ตลอดจนข้ อกํ าหนดทีระบุไว้ ข้างหลังของใบคําขอเปิ ดบัญชีนี 4 และ/
หรื อข้ อสงวนสิทธิต่างๆรวมถึงเงือนไขทีบริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติมหรือเปลียนแปลงต่อไปในอนาคต นอกจากนี 4 หากข้ อมูลดังกล่าวของข้ าพเจ้ า
มีการเปลียนแปลงในอนาคต ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ บลจ.ทหารไทย จํากัด ทราบเพือทําการเปลียนแปลงฐานข้ อมูลของข้ าพเจ้ าโดยมิชักช้ า อนึง ข้ าพเจ้ าขอ
รับรองว่าการทําธุรกรรมในบัญชีทจะเปิ
ี ดนี 4ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพือการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
I/We hereby confirm that all information given above is current, complete, accurate and truthful. I/We have read and agreed to be
bound by the terms and conditions specified in the fund prospectus, related overleaf, subscription/redemption order forms, including those
terms attached with this application and/or any conditions/rights reserved, terms and conditions which TMBAM may announce or modify in
the future. Furthermore, if TMBAM request for additional information or if there is any change in the above information, I/we agree to provide
TMBAM with such information and related document so that TMBAM can update my/our data without delay. I/we further confirm that the
transactions in this Account shall not be for the purpose of money laundering or supporting terrorism.

ลงชื%อ_______________________________________________________________________________________________ผู้ขอเปิ ดบัญชี
Signature (.................................................................................................................................................................) Applicant
สําหรับเจ้ าหน้ าที%เท่านัน' / For Official use only
ผู้รับเปิ ดบัญชี / Single License
ลงชื%อ___________________________
(..............................................................)

ผู้มอี ํานาจอนุมตั ิ / Authorized Person
ลงชื%อ_____________________________
(............................................................)

KYC_CD_20170714
10/14

ข้ อกําหนดและเงือนไขในการลงทุน
ผู้ขอเปิ ดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน”) มีความประสงค์ทจะลงทุ
ี
นในหน่วยลงทุนของกองทุนทีบริหารและจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ตามใบคําขอเปิ ดบัญชี (“คําขอ”) และข้ อกําหนดและ
เงือนไขในการลงทุน (“ข้ อ กําหนดและเงือนไข”) ซึงถือเป็ นส่ว นหนึงของคําขอทีข้ อกํ าหนดและเงือนไขนี 4แนบอยู่ และถือเป็ นเอกสารฉบับ เดียวกัน/ The applicant (also referred to as “investor” or “unitholder” or
“account holder” from here on) hereby intends to make an investment in unit trusts of funds administered and managed by TMB Asset Management Co., Ltd. (referred to as “asset management
company” form here on). The terms and conditions of investment in unit trusts (referred as “terms and conditions” from here on) is part of the account application to which this document is attached to
and is part of the application document itself.
ผู้ลงทุนรั บทราบและตกลงกับบริษัทจัดการดังต่ อไปนี/k The unitholder understands and agrees with the asset management company on the following:
1.

บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจะพิ
ี จารณารับ หรื อปฏิเสธใบคําขอของผู้ลงทุน โดยไม่จําเป็ นต้ องชี 4แจงเหตุผลใดๆ แก่ผ้ ลู งทุนนั 4น/ The asset management company reserves the right to accept or reject the account
application, without being obligated to explain to the applicant the reason for refusal.

2.

ในกรณีทผูี ้ ลงทุนได้ เปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการแล้ ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซื 4อ การซื 4อ และ/หรื อการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลียนหน่วยลงทุนตามใบคําสังซื 4อใบคําสังขาย ใบ
คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อคําสังอืนใดของผู้สังซื 4อหรื อขายคืนหรื อสับ เปลียนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั 4งหมดหรื อบางส่วน ทั 4งนี 4 บริ ษัทจัดการจะชี 4แจงเหตุผลแก่ผ้ สู ังซื 4อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมควรและบริ ษั ท
จัดการมีสิทธิกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการใดๆ ตามวัต ถุประสงค์ และนโยบายของกองทุน และสิทธิและหน้ าทีของบริ ษัทจัดการทีระบุไว้ ในโครงการ และหนังสือชีช4 วนของแต่ละกองทุนทีเกียวข้ องทีจัดตั 4งขึ 4นและ
จัดการโดยบริ ษัทจัดการ/ For an investor who already holds an account with TMB Asset Management, the asset management company reserves the right to refuse a subscription order, purchase
order and/or redemption and/or switching order of unit trusts as indicated by the investor’s purchase or redemption or switching form or any other instruction, either partially or in whole. The
asset management company will clarify the reason for doing so, as appropriate, to the purchaser or unitholder. Furthermore, the asset management company is entitled to set or suspend
conditions in accordance to objectives and policies of the fund. This will be in accordance with the scope and responsibilities of the asset management company as indicated by the relevant
filing documents and prospectus of the individual funds established and managed by the asset management company.

3.

ในกรณีทีผู้ลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุนร่ วมกันโดยเปิ ดบัญชีกองทุนตังแต่
4 ( คน บริษัทจัดการจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอ เป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้สงซื
ั 4อ และ/หรือขายคืน และ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที
ได้ จากการคื นหน่วยลงทุน หรื อผู้รั บ เงินปั นผล (ถ้ ามี ) หรื อผู้รับ เงินเมื อมีการเลิกกองทุน เว้ นแต่เป็ นประสงค์ ของผู้ลงทุนทีเปิ ดบัญ ชี ร่ว มกันทีจะให้ ดํ าเนินการด้ วยวิธีอืน/ If two or more applicants open a joint
account together, the asset management company will consider the first name appearing in the application as the person designated by the joint account to place a purchase order and/or
redemption order and/or switching order or receiver of proceeds from the redemption or dividend payment (if any) or beneficiary upon fund liquidation. The aforementioned applies unless
instructed otherwise by the applicants in the joint account to adopt other procedures.

4.

ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน (“ตัวแทนสนับสนุน”) เป็ นเพียงตัวแทนของบริษัทจัดการในการรับคําสังซื 4อ และ/หรื อคําสังขายคืน และ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการเท่านัน4 หน้ าที
ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสังเป็ นหน้ าทีของบริษั ทจัดการแต่เพียงผู้เดียว/ Selling agents authorized to process unit trust transactions (referred to as "selling agents" from here on) serve only as
agents for the asset management company that may accept purchase orders and/or redemption orders and/or switching orders. Allotment of units, resulting from orders, is undertaken solely by
the asset management company.

5.

ในกรณีทีบัญชีกองทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้ บริ การซื 4อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั 4นเป็ นเวลา นานติดต่อกันเกิน ? ปี บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้
เจ้ าของบัญชีทราบ/ The asset management company reserves the right to close down accounts with no remaining balance and dormant for a continuous period of over 1 year, without giving prior
notice to the account holder.

6.

ในกรณีบญ
ั ชีกองทุนมีหน่ว ยลงทุนแต่มีมลู ค่ารวมกันทุกกองทุนตํากว่า 500 บาท หรื อตํากว่าจํานวนหรื อมูลค่าที บลจ. อาจได้ กําหนดเป็ นครัง4 คราว และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้ บริการซื 4อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนนั 4
เป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน ? ปี โดยเมือบริษัทจัดการได้ แจ้ งผู้ลงทุนตามทีอยูท่ ีผู้ลงทุนได้ แจ้ งไว้ กบั บริษัทจัดการ และให้ ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมให้บริษัทจัดการทําการขายหน่ว ยลงทุนตามกําหนดเวลาทีบริษัทจัดการได้
แจ้ งไว้ ในหนังสือแจ้งเกียวกับมูลค่าขั 4นตําของหน่วยลงทุนข้ างต้ นและให้บริษัทจัดการนําเงินทีได้ จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผ้ ลู งทุนโดยมิชักช้ า โดยนําส่งเข้ าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้ อมูลทีผู้ลงทุนได้
เคยแจ้ งไว้ กบั บริษัทจัดการหรื อนําส่งเป็ นเช็คสังจ่ายผู้ลงทุนไปยังทีอยู่ทีผู้ลงทุนได้ เคยแจ้ งไว้ กบั บริษัทจัดการและบริษัทจัดการสามารถปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าวได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้เจ้ าของบัญชีทราบ / For
accounts with some outstanding fund balance but having the total outstanding balance of all funds combined falling below 500 Baht or below the limit which may be stipulated by the asset
management company under certain circumstances, and void of any buy or sell transactions during a continuous period of over 1 year and after the asset management company has sent the
notification letter to the account holder, it shall be deemed that the account holder consents the asset management company to sell all the remaining units as scheduled by the asset
management company in the notification letter. The asset management company will promptly transfer proceeds from the sale to the account holder by depositing into the bank account
according to previous instructions given by the account holder or deliver in the form of a cheque payable to the account holder to the address previously given to the asset management
company. Subsequently, it shall be deemed that the asset management company is permitted to close the account without further notice to the account holder.

7.

ผู้ลงทุนยืนยันว่า ผู้ลงทุนได้ รับคู่มือผู้ลงทุน หรื อคู่มือภาษี ของกองทุนทีเกียวข้ อง(ถ้ ามี)หรื อเอกสารอืนใดทีใช้ ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อตัวแทนสนับสนุน และ/หรือ บุคคล
ธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุน รวมทั 4งพนักงานผู้ทําหน้ าทีในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้ าใจเกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างดีว่า/
The unitholder confirms having received an investment handbook or tax handbook (if any) for mutual funds or any other documents accompanying the investment transaction that is provided by
the asset management company and/or distribution channels and/or selling agents and/or individuals appointed as sales agents, including sales staff of the aforementioned. The unitholder
confirms having a thorough knowledge and understanding of investments in unit trusts of mutual funds as follows:
(?)
ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครัง4 ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้ อมูลต่างๆ ตามทีระบุไว้ ในหนังสือชี 4ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ/ Prior to making each investment
in unit trusts of mutual funds, the investor is required to examine information provided in the prospectus thoroughly.
(2)
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็ นการฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเงินลงทุนเริมแรกก็ได้ และอาจไม่ได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่ว ย
ลงทุน ภายในระยะเวลาทีกําหนด หรื ออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามทีได้ มีคํา สังไว้ / Investment in unit trusts cannot be equated to making a deposit, as investments carry
inherent risks. The investor may earn a larger or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from a redemption order may not necessarily be
received according to the specified timeframe or the redemption order may not be executed as instructed.
(3)
ในกรณีทีบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีทําหน้าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุน ทีบริษัทจัดการแต่งตัง4 รวมทังพนั
4 กงานผู้ทําหน้ าทีในการขายหรื อ
รับ ซื 4อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว ให้ คําแนะนําทัวไปหรื อคํา แนะนําเฉพาะเจาะจงแก่ผ้ ลู งทุน ผู้ลงทุนจะได้ รับคําเตือนในเรื องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กํ า หนดอัน ได้ แก่/ When the asset management company and/or distribution channels and/or selling agents and/or individuals appointed as sales agents including sales
staff of the aforementioned provides general or specific investment advice, the investor will be also be made aware of warnings in accordance with S.E.C. regulations and
procedures with regards to:
(ก)
คําเตือนเกียวกับความเสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน/ Caution regarding investment risks related to unit trusts
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(ข)
(ค)

(ง)

(4)

คําเตือนเกียวกับความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวมนั 4นๆ / Caution regarding investments made by the mutual fund
คําเตื อนในกรณี ทีมี การให้ คํ าแนะนํ าทัวไปว่า คํ า แนะนํา ดังกล่าวมิใช่ คํา แนะนําแก่ผ้ ูลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจง และคํ า แนะนํ านัน4 ไม่ได้ เกิดจากการวิเคราะห์ หรื อ คํา นึงถึง
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้ องการของผู้ลงทุน/ Caution that any general investment advice given to the investor is not specifically tailored to
the individual investor, hence was not preconceived from a prior analysis of the investor's objectives, financial status and investment requirements
คําเตือนในกรณีทีมีการให้คําแนะนําเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีทีผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรื อการให้ข้อมูลส่วนตัวทีเป็ นปั จจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้ รับคําแนะนําทีไม่เหมาะสม
กับ วัตถุป ระสงค์ ฐานะทางการเงินหรื อความต้ อ งการของผู้ล งทุน เนืองจากคําแนะนําทีให้ นัน4 ได้ พิ จารณาจากข้ อมูลเพี ยงเท่า ทีผู้ล งทุนเปิ ดเผยให้ ทราบหรื อกฎหมายกํ า หนด/
Caution in the event that investment advice is made specific for the investor but the investor refuses to provide personal information or up-to-date personal
information. As such, the investor may not be getting investment advice that is suitable to his objective, financial status, or investment requirements since the
advice is formulated based on the limited amount of information that was disclosed by the investor or disclosure required by law.

ทังนี
4 4 การลงทุนเป็ นการตัด สินใจลงทุนของผู้ล งทุนโดยลําพังไม่มีผลเป็ นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้ บ ริ ษัทจัดการต้ องรับ ผิดชอบใดๆ ทั 4งสิน4 ทุกประการ/ The investor will be
considered making an investment on his own initiative and cannot hold the asset management company accountable or liable on any matter whatsoever.
สําหรับ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลีย4 งชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผู้ลงทุนได้ อ่านและเข้ าใจโดยตลอดถึงข้ อความทีปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี และผู้ลงทุนรับ ทราบว่า บริษั ทฯมิได้ เป็ นผู้ใ ห้
คํา แนะนํ า หรื อ ให้ คํา ปรึ กษาด้ า นภาษี แ ก่ ผ้ ูล งทุน / Retirement mutual fund unitholders and long term equity fund unitholders have read and understood thoroughly the terms and
conditions explained in the tax handbook. Furthermore, unitholders of these types of funds are aware that the asset management company is not providing a tax advice or tax
consultation service to the investor.

8.

ผู้ลงทุนรับ ทราบและเข้ าใจเป็ นอย่างดีแ ล้ วว่า พนักงานผู้ทําหน้ าทีขายหรื อรับ ซื 4อคืนหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ตัวแทนสนับ สนุน และ/หรื อ บุคคลธรรมดาทีทําหน้ าทีเป็ นตัวแทน
สนับสนุนจะได้ รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษั ทจัดการ และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่าย และ/หรื อ ตัวแทนสนับสนุน กําหนด แล้ วแต่กรณี ทังนี
4 4 ผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษั ทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่า ย และ/หรื อ
ตัวแทนสนับสนุน จะเป็ นผู้รับผิดชอบ แล้ วแต่กรณี โดยจะไม่เป็ นการเพิมค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากทีผู้ลงทุนหรื อกองทุนรวมจะต้ องรับผิดชอบตามทีระบุไว้ ใ นหนังสือชี 4ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด/ The investor
has been informed and fully understands that staff handling transactions of unit trusts for the asset management company and/or distribution channels and/or selling agents and/or individuals
appointed as sales agents receives compensation as specified, depending on the asset management company and/or distribution channels and/or selling agents concerned. The asset
management company and/or distribution channels and/or selling agents concerned will be responsible for costs; the investor will not shoulder additional costs beyond those in which the
investor or mutual fund is expected to sustain, as indicated in the prospectus.

9.

ผู้ลงทุนรับทราบเป็ นอย่างดีแล้ วว่า บริษั ทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุน รวมทั 4งพนักงานผู้ทําหน้ าทีขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน
ของบุคคลดังกล่าวมีหน้ าทีและความผูกพันทีจะต้ องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสังของหน่วยงานราชการผู้มีอํานาจอืน
ใด หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ ความร่วมมือกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรื อบุคคลธรรมดาทีทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนสนับสนุน รวมทั 4งพนักงานผู้ทํา
หน้ า ทีขายหรื อรับ ซื 4อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั 4ง/ The investor is fully aware that the asset management company and/or distribution channels and/or
selling agents and/or individuals appointed as sales agents, including sales staff of the aforementioned, has the duty and responsibility to follow regulations and announcements set forth by the
S.E.C. and/or conditions, guidelines and instructions made by any other relevant government agencies or applicable laws. This requires that the investor will cooperate in full with the asset
management company and/or distribution channels and/or selling agents and/or individuals appointed as sales agents, including sales staff of the aforementioned, in all cases including:
(ก) ตกลงยินยอมให้ /เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว ของผู้ลงทุน ข้ อมูล เพื อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญ ญัติป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และข้ อมูลตามกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ อง/
Allowing the
reporting or disclosure of the investor’s personal information and other information in reports required by the Money Laundering Control Act of 1999 and other relevant laws
(ข) จัดทําหรือลงนามในเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานใดๆ ตามทีบุคคลดังกล่าวหรื อตามทีเจ้ าหน้ าทีของรัฐผู้มีอํานาจตามกฎหมายกําหนด/ Preparing and endorsing documents as required by the
aforementioned staff or individuals or officials empowered to set such requests.

10.

บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรื อ หนังสือบอกกล่าว และ/หรื อ เอกสารอืนใด ทีจะติดต่อหรือส่งให้ แก่ผ้ ลู งทุน ให้บริ ษัทจัดการการติดต่อด้ วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้ งทางโทรศัพ ท์ โทรเลข โทรสาร อีเมล์
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรื อให้ คนนําไปส่งเอง หรื อการติดต่อสือสารด้ วยวิธีอืนใด ในกรณีทีได้ ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพ ท์ โทรสาร อีเมล์ ทีอยู่ทีระบุไว้ ในคําขอ หรือเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์ หรื อทีอยู่ทีผู้ลงทุนได้ แจ้ งการเปลียนแปลงไว้ เป็ นหนังสือครัง4 หลังสุดแล้ ว ให้ ถือว่าได้ ส่งให้ แก่ผ้ ลู งทุนแล้ วโดยชอบ ทั 4งนี 4 โดยไม่คํานึงว่า ผู้ลงทุนจะได้ รับด้ วยตนเองหรื อไม่ก็ตาม หรื อจะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ก็ตาม ใน
กรณีทีส่งให้ ไม่ได้ เพราะผู้ลงทุนย้ ายทีอยู่ หรื อทีอยู่ทีกล่า วนี 4เปลียนแปลงไป หรื อถูกรื อ4 ถอนไป โดยไม่ได้ แจ้ งการย้ ายหรื อการเปลียนแปลงหรื อการรื อ4 ถอนนั 4นเป็ นหนังสือถึงบริ ษัทจัดการก็ดี หรื อส่งให้ไม่ได้ เพราะเลข
หมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรื อทีอยูท่ ีผู้ลงทุนได้ แจ้ งการเปลียนแปลงไว้ เป็ นหนังสือครัง4 หลังสุดไม่ถกู ต้ องก็ดี ให้ ถือว่าผู้ลงทุนได้ รับและทราบหนังสือติดต่อ คําบอกกล่าว หรื อหนังสืออืนใดของบริษัทจัดการแล้ วโดย
ชอบ/ Communication, correspondence and/or notices and/or other documents used to establish contact with the investor or delivered to the investor by the asset management company can be
conducted through any of the following: telephone, telegraph, fax, e-mail, registered or unregistered postal mail, hand delivered, or any other forms of communication. Communication made
through telephone, fax, e-mail, address as given in the application or through latest telephone, fax, e-mail or address as appeared in latest written update is considered legitimately delivered.
This is irrespect of whether the intended investor received such communication directly or whether there was indeed a recipient. In the event that an attempt to contact fails (such as due to
recipient having moved to a new location, changes to the mailing address, foreclosures and the asset management company was not notified of such changes, or failure due to incorrect or
unreachable telephone numbers, fax numbers, or e-mail address or that these contact information was not furnished correctly) the investor is considered to have received contact and aware of
the information being communicated.

11.

ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรื อเป็ นโมฆะของข้ อกําหนดและเงือนไขข้ อใด หรือบางส่วนย่อมไม่มีผลกระทบต่อข้ อกําหนดและเงือนไขข้ ออืน ๆ หรื อข้ อกําหนดและเงือนไขทีเหลืออยูท่ งหมด
ั4
โดยให้ข้ อกําหนดและเงือนไขทีเหลือตามทีกล่าวมานี 4มีผลบังคับใช้ อยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ 4นสุดลง หากข้ อกําหนดและเงือนไขหรื อข้ อความตามข้ อกําหนดและเงือนไขฉบับนี 4 ขัดหรื อแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอืนใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการ กลต. เกียวกับเรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตังตั
4 วแทนสนับสนุน ให้ ข้อหรื อความตามข้ อกําหนด
และเงือนไขฉบับนี 4ใช้ บงั คับเฉพาะทีไม่ขดั หรื อแย้ งกับประกาศดังกล่าว/ The investor and the asset management company are in agreement that a violation or failure to fully comply with certain terms and
conditions, in whole or part, does not nullifying other remaining terms and conditions that are unrelated. The remaining terms and conditions unaffected will remain applicable until they are
rendered invalid. If the terms and conditions expressed herewith, or phrases used in the terms and conditions, conflict with the Securities and Exchange Act including any S.E.C. announcement
relating to guidelines and terms governing transactions of unit trusts and appointment of selling agents, it is intended that the remaining terms of this document that does not pose a conflict
remains valid and applicable.

12.

ผู้ลงทุนรับ ทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลี 4ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลี 4ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา
หรื อนําไปเป็ นประกันได้ / The investor is aware that unit trusts of retirement mutual funds and long term equity funds cannot be transferred, pledged or used as collateral.
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ประเภทลูกค้ า
บุคคลธรรมดา

-

เอกสารประกอบเปิ ดบัญชี
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ-รัฐวิสาหกิจ หรื อ หนังสือเดินทาง
สําเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีที%บตั รแสดงตนไม่แสดงที%อยู่ไว้ บนบัตร)
กรณีคนต่างชาติใช้ Work Permit หรื อ VISA ที%มีอยู่ \ เดือนขึ 'นไป

ร้ านค้ าทัว% ไป

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ-รัฐวิสาหกิจ หรื อ หนังสือเดินทาง
สําเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีที%บตั รแสดงตนไม่แสดงที%อยู่ไว้ บนบัตร)
สําเนาใบสําคัญจดทะเบียนพาณิชย์ ที%ระบุชื%อผู้ขอจดทะเบียน
สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ%ม (ถ้ ามี)

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ-รัฐวิสาหกิจ หรื อ หนังสือเดินทาง ผู้มีอํานาจลงนาม
และผู้ถือหุ้นตั 'งแต่ \` % ขึ 'นไป
สําเนาทะเบียนบ้ านของหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจลงนามสัง% จ่าย และถือหุ้นตั 'งแต่ \` % ขึ 'นไป (กรณี
ที%บตั รแสดงตนไม่แสดงที%อยูไ่ ว้ บนบัตร)
สําเนาหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษทั รับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จดั การ และอํานาจ
ของหุ้นส่วนผู้จดั การ
สําเนาหนังสือข้ อตกลงของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อข้ อบังคับ
สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

-

บริษทั จํากัด

สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัท
สําเนาบัญชีรายชื%อผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการให้ บริ ษทั เปิ ดบัญชีหรื อทําธุรกรรม
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ-รัฐวิสาหกิจ หรื อ หนังสือเดินทาง ของบุคคลดังนี '
- ผู้ถือหุ้นตั 'งแต่ \` % ขึ 'นไป
- กรรมการผู้มีอาํ นาจ ] ท่าน (ควรเป็ นกรรมการผู้จดั การ c ท่าน และกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม c
ท่าน)
- สําเนาทะเบียนบ้ านผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษทั (กรณีที%บตั รแสดงตนไม่มีที%อยูบ่ นบัตร)
- สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ%ม
- สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ
- สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

สมาคม หรื อ มูลนิธิ

-

-

สําเนาใบอนุญาตจัดตั 'ง
สําเนาหนังสือข้ อบังคับ
สําเนาใบแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ ามี)
รายงานการประชุมคณะกรรมการหรื อหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีหรื อทําธุรกรรม
สําเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้มีอาํ นาจลงนามแทน
สําเนาทะเบียนบ้ านผู้มีอํานาจลงนามแทน (กรณีที%บตั รแสดงตนไม่มีที%อยูบ่ นบัตร)
เอกสารแสดงการยกเว้ นภาษี อากร (ถ้ ามี)
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ประเภทลูกค้ า
วัด

โรงเรี ยน

สถานฑูต

Non-Resident
Account (นิตบิ ุคคล)

หน่วยงานราชการ ,
องค์กรของรัฐบาล,
รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงาน
ของรัฐ
Collective Investment
Scheme(กองทุนจาก
ต่างประเทศ)

-

เอกสารประกอบเปิ ดบัญชี
สําเนาใบอนุญาตรับรองสภาพวัด
สําเนาหนังสือตราตั 'งเจ้ าอาวาส
สําเนาหนังสือสุทธิประจําตัวพระภิกษุ สามเณร
สําเนาหนังสือจัดตั 'งโรงเรี ยนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการหรื อหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีหรื อทําธุรกรรม
สําเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้มีอาํ นาจลงนามแทน
สําเนาทะเบียนบ้ านผู้มีอํานาจลงนามแทน (กรณีที%บตั รแสดงตนไม่มีที%อยูบ่ นบัตร)
จดหมายขอเปิ ดบัญชี หรื อ ทําธุรกรรม พร้ อมทั 'งระบุผ้ มู ีอํานาจลงนาม และเงื%อนไข
หนังสือเดินทางผู้มีอาํ นาจลงนามแทนสถานฑูต
รายชื%อผู้มีอํานาจ
รายงานการประชุม
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
สําเนาบัตรประจําตัวประชาน หรื อ หนังสือเดินทางของผู้บริหาร
สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ
รายชื%อผู้บริ หาร
สําเนาพระราชบัญญัติให้ ทําการจัดตั 'ง
สําเนาหนังสือมอบอํานาจให้ ทําการเปิ ดบัญชี
สําเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทางของผู้มีอาํ นาจลงนามแทน
สําเนาทะเบียนบ้ านผู้มีอํานาจลงนามแทน (กรณีที%บตั รแสดงตนไม่มีที%อยูบ่ นบัตร)
คําสัง% ขอเปิ ดบัญชีพร้ อมทั 'งระบุผ้ มู ีอํานาจลงนามและเงื%อนไขการสัง% จ่าย
สําเนาหนังสืออนุมตั ิการจัดตั 'ง CIS
สําเนาหนังสือจดทะเบียน CIS
เอกสารยืนยันว่า CIS operator ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรที%ออกโดยหน่วยงานของรัฐที%มีรูปถ่าน หรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทน CIS และหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีอํานาจลง
นามแทน

หมายเหตุ :
1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้ า ลูกค้ าต้ องลงลายมือชื%อรับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ
2. หนังสือรับรองของนิตบิ ุคคลจะต้ องรับรองจากนายทะเบียนไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั รับรองถึงวันที%ลกู ค้ าเปิ ดบัญชีหรื อการแสดงตัวตน
ของลูกค้ า
3. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที%ต้องการนําเงินเข้ าบัญชีธนาคาร พร้ อมลงลายมือชื%อรับรองสําเนาถูกต้ อง
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