
1. ใบจองซื้อตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรพัย์ต่างประเทศ (ลงนาม 2 จุด) 

2. เอกสารตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจรงิเก่ียวกับลูกค้า (KYC/CDD) 

3. แบบประเมินความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test)  

4. หลักฐานการช าระเงนิ Pay – In 

5. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (รบัรองส าเนาถูกต้อง พรอ้มลงนาม) 

6. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร BBL, KBANK, SCB, KTB, TMB, BAY, TBANK, 

UOB และ CIMBT เท่าน้ัน (รบัรองส าเนาถูกต้อง พรอ้มลงนาม) 

*ส าหรบัการคืนเงนิค่าจองซื้อ (ถ้ามี) 

 

สง่เอกสารตัวจรงิท้ังหมด มายังบรษัิทหลักทรพัยับวัหลวง 

ภายในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.30 น. เท่าน้ัน 

 

กรณีสง่เอกสารด้วยตนเอง : สามารถติดต่อหลักทรพัย์บัวหลวงทุกสาขา 

กรณีสง่เอกสารผ่านไปรษณีย์ : (จองซื้อ DR) บรษัิทหลักทรพัย์บัวหลวง  

สาขาบวัหลวงอนิเวสเมนท์สเตชัน่ (อาคารซลิลิคเฮา้ส)์ 1-7 อาคารซิลลิคเฮา้ส ์ 

Unit 1A ชั้น 4 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

กรณีสง่เอกสารผ่านไปรษณีย์ เอกสารตัวจรงิท้ังหมดจะต้องถึงบรษัิทหลักทรพัย์บัวหลวง  

ก่อนวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.30 น. เท่าน้ัน 

 



ใบจองซ้ือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศ ท่ีมีหลกัทรพัยอ้์างอิงเป็น E1VFVN30 
ออกโดยบริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวงจ ากดั (มหาชน) (“E1VFVN3001”)  

การเสนอขายตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัยต์า่งประเทศ จ านวนไมเ่กนิ 200,000,000 หน่วย แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
ราคาเสนอขายสงูสุดไมเ่กนิ 30 บาท/หน่วย ซึ่งผูจ้องซื้อตอ้งจองซื้อขัน้ต ่าจ านวน 20,000 บาท และเป็นจ านวนทวคีณูของ 1,000 บาท  

                                                                                                                                                                    วนัทีจ่องซือ้     วนัที ่ 3 ธนัวาคม 2561    4 ธนัวาคม 2561    6 ธนัวาคม 2561    7 ธนัวาคม 2561    
ข้อมูลผูจ้องซ้ือ E1VFVN3001 (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง) 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (โปรดระบุ) ................   นิตบุิคคล …...............................................................................................................................................................................................เพศ  ชาย  หญงิ 
 บตัรประจ าตวัประชาชน เลขที ่...................................................................................................... หรอื    ใบต่างดา้ว    หนงัสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขที ่…..........................................................................................................
สญัชาต…ิ....................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี ค.ศ.) /วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล …..............................................................................................อาชพี/ ประเภทธุรกจิ.......................................................................................................................... 
ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได ้เลขที ่................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์....................................... โทรศพัท ์..................................................................................... โทรศพัทเ์คลื่อนที ่...............................................................อเีมล ์…...................................................................................................................... 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น/ ทะเบยีนนิตบุิคคล    ทีอ่ยูเ่ดยีวกบัทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได ้ ต่างจากทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิต่อได ้(โปรดระบุ) เลขที ่............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี….............................................................ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  ไม่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
แหล่งท่ีมาของรายได้จากต่างประเทศ :  ไม่ม ี      ม ี(ระบุชื่อประเทศ) ………………………………………………………………….. 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซ้ือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) บคุคลธรรมดา :  เงนิออม    ธุรกจิส่วนตวั   เงนิเดอืน   รายไดจ้ากการลงทนุ/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ……….......….. นิติบคุคล:  เงนิจากธุรกจิ  อื่นๆ (ระบุ)………………. 

มีความประสงคข์อจองซ้ือ E1VFVN3001 ซ่ึงออกโดยบริษทั ดงัน้ี                                                                                                          

จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) (ตวัเลข)  จ านวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) (ตวัอกัษร) 
   
พร้อมกันนี้  ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อ E1VFVN3001 ดังกล่าวโดยช าระผ่านระบบ Bill Payment  ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  โดย    เงินโอน/BAHTNET  หรือ  ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล 
เลขที ่………………......ลงวนัที ่............................. 2561   ธนาคาร ……………..…..........…........... สาขา ……………..….............….. (กรณีทีช่ าระเป็นดร๊าฟท/์แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บุคคล สัง่จ่ายในนาม "บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพื่อการ
จองซือ้หลกัทรพัย ์2" ลงวนัทีไ่ม่เกนิ 4 ธนัวาคม 2561 และจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ) 
*การช าระด้วยเงินโอน/BAHTNET/ดรา๊ฟท์/แคชเชียรเ์ชค็/เชค็บคุคล ต้องผ่านระบบ Bill Payment ท่ีเคาน์เตอรธ์นาคารแล้วเท่านัน้* ผูจ้องซือ้ตอ้งยืน่ใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ และหลกัฐานช าระเงนิค่าจองซือ้ภายในเวลาทีก่ าหนด 
ส าหรับผู้ จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัท  สามารถช าระเงินโดยวิธีดังต่อไปนี้   ช าระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) หรือ  ช าระโดยหักเงินจากบัญชีซื้ อขายหลักทรัพย์เลขที่  ........... ............................... 
ทัง้นี้ การจองซือ้และการช าระเงนิโดยผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน 

ขา้พเจา้รบัทราบวา่  1) ราคาต่อหน่วยโดยประมาณ 20.86 บาทต่อหน่วย ค านวณจากราคาหลกัทรพัยต่์างประเทศ E1VFVN30 และ อตัราแลกเปลีย่น VND/THB ณ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2561 คอื 14,750 ดอง และ 1 บาท / 707 ดอง ตามล าดบั  
                            โดยราคาดงักล่าวใชส้ าหรบัอา้งองิเท่านัน้ บรษิทัจะประกาศราคาต่อหน่วยจรงิภายในวนัที ่14 ธนัวาคม 2561 บนเวบ็ไซต ์www.bualuang.co.th 
 2) วนัทีบ่รษิทัท าการแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิดอง อยูร่ะหวา่งวนัที ่6 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที ่12 ธนัวาคม 2561  
 3) วนัทีบ่รษิทัส่งค าส ัง่ซือ้ อยูร่ะหวา่งวนัที ่7 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที ่13 ธนัวาคม 2561 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรร E1VFVN3001 ดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัด าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดระบุรายละเอยีด) 
 ใหน้ า E1VFVN3001 ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ ฝากไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั.......................................................................... สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่......................................  
น า E1VFVN3001 เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ชื่อ................................................................... เลขที.่..................................... ซึ่งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชื่อบญัชซีื้อขาย
หลกัทรพัยต์อ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้เท่านัน้) 

ในการจองซือ้ E1VFVN3001 ครัง้นี้ ขา้พเจา้  ไดร้บัหนงัสอืชีช้วน สญัญาหรอืขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูอ้อกตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศและผูถ้อืตราสารดงักล่าว (ต่อไปจะเรยีกวา่ “สญัญารบัฝาก”)
เอกสารแนบทา้ยสญัญารบัฝากส าหรบัตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศ ซึง่ออกโดยบรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ทีม่หีลกัทรพัยอ์า้งองิเป็น E1VFVM30 ซึง่เป็นหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจมินิห ์ประเทศ
เวยีดนาม (ต่อไปจะเรยีกวา่ “เอกสารแนบทา้ยสญัญารบัฝาก”) และ/หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชใ้นการเสนอขายตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัท าขึน้แลว้  ในรปูแบบ  หนงัสอื  อเีมล ์       
  ใม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสอืชีช้วน สญัญารบัฝาก เอกสารแนบทา้ยสญัญารบัฝาก และ/หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชใ้นการเสนอขายตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัท าขึน้แลว้ (ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไมไ่ดใ้ส่เครื่องหมายใดๆ ขอสงวนสทิธิ
ถอืวา่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะรบัเอกสารดงักล่าว)  

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีจ่ะช าระเงนิค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ* ไมใ่ชผู่จ้องซือ้ โปรดระบุ ................................................................................................................................................................................................ 
ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผูจ้องซือ้    บุคคลอื่น โปรดระบุ.............................................................................. ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เป็นนิตบุิคคล  เพื่อผูจ้องซือ้    บุคคลอื่น โปรดระบุ ....................................................................... 
* ผู้ได้รบัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของทีแ่ท้จรงิหรอืมอี านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลกูค้า หรอืบุคคลทีลู่กคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิตบุิคคลหรอืผู้ทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ ดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง)  
   กรณีผูจ้องซื้อไม่มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บับรษิทั ผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบส าเนาหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีช่ ื่อตรงกบัผูจ้องซื้อ (พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) เพื่อรบัคนืเงนิโดยวธิกีารโอนเงนิผ่านธนาคาร BBL, KBANK, SCB, BAY, KTB, TBANK,    
       UOB, CIMB, TMB 
   กรณีผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยก์บับรษิัท ผู้จองซื้อจะได้รบัคนืเงนิค่าจองซื้อโดยวธิกีารโอนเงนิผ่านระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(ATS) เพื่อเขา้บญัชีธนาคารที่ได้ให้ขอ้มูลไว้กบับรษิัท หรอืฝากเป็นหลกัประกนัเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ 
 ใหเ้ป็นไปตามช่องทางเดยีวกนักบัทีผู่จ้องซือ้ช าระค่าจองซือ้ขา้งตน้   
การประเมินความเส่ียงท่ียอมรบัได้เพ่ือการจองซ้ือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศ (Suitability Test) 
กรณีผู้จองซ้ือท่ีเป็นบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 
1.  ขา้พเจา้ไดผ้่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้ไม่เกนิกวา่ 2 ปี จากบรษิทัหลกัทรพัยท์ีอ่อกตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศหรอืจากบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น และรบัทราบระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องขา้พเจา้แลว้ 
 (กรณีผูจ้องซือ้ยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test ผูจ้องซือ้จะตอ้งจดัท าแบบประเมนิ Suitability Test ของการจองซือ้ในครัง้นี้) 
2. ข้าพเจ้ารบัทราบระดบัความเสี่ยงของตราสารแสดงสิทธกิารฝากหลกัทรพัย์ต่างประเทศ E1VFVN3001 และความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน กรณีข้าพเจ้าประสงค์ลงทุนใน E1VFVN3001 ซึ่งมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้า 

ยอมรบัได ้และมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่งูกวา่ความเสีย่งทีข่า้พเจา้ยอมรบัได้ ซึง่การลงทุนในครัง้นี้ ขา้พเจา้ไดศ้กึษาหนงัสอืชีช้วน สญัญารบัฝาก เอกสารแนบทา้ยสญัญารบัฝาก และ/หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชใ้นการเสนอขายตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัท าขึน้
อยา่งรอบคอบ และไดร้บัค าแนะน าการลงทุนทีเ่หมาะสม ไดร้บัการอธบิายถงึความเสีย่งของ E1VFVN3001 และความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นแลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ รบัทราบ และยอมรบัถงึความเสีย่งดงักล่าวจากการลงทุนใน E1VFVN3001  

3. ขา้พเจ้าไดผ้่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ KYC/CDD ทัง้นี้ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ตามขอ้ 1. ขา้งตน้ หรอืผลประเมนิ Suitability Test ในตราสารแสดงสทิธกิารฝาก
หลกัทรพัย์ต่างประเทศครัง้นี้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อในครัง้นี้ ข้าพเจ้ายนืยนัและประสงค์ที่จะจองซื้อ E1VFVN3001 ในครัง้นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยนืยนัในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารบัทราบว่า  การลงทุน 
ใน E1VFVN3001 ครัง้นี้ ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่งทีข่า้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนใน E1VFVN3001 นี้ต่อไปในอนาคต บรษิทัไม่มหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

กรณีผู้จองซ้ือท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนั     ไม่ประสงคท์ีจ่ะท าแบบประเมนิ Suitability Test 
บริษทัสามารถปฏิเสธการจองซ้ือในกรณีท่ีผู้ลงทุนทัว่ไปยงัไม่มีประวติัการท าและไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือกรณีผู้ลงทุนรบัความเส่ียง 
ตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าความเส่ียงของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศน้ีและไม่ลงนามยอมรบัความเส่ียงของตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศน้ี 

ลงชื่อ X..................................................................................................................... ผูจ้องซือ้ 
  (.......................................................................................................................) 

ขา้พเจ้าตกลงและรบัทราบวา่ บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซือ้หากขา้พเจา้กระท าผดิเงื่อนไขการจองซื้อ และขา้พเจา้ตกลงที่จะซือ้ E1VFVN3001 ตามจ านวนทีร่ะบุขา้งตน้ หรอืในจ านวนตามทีบ่รษิทัจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการจอง และยนิยอมรบัคนื
เงนิในกรณีทีบ่รษิทัปฎเิสธการจองซือ้ นอกจากนี้ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดร้บัจดัสรร E1VFVN3001 ขา้พเจา้รบัทราบและยนิยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอยีดหนงัสอืชีช้วน สญัญารบัฝาก เอกสารแนบทา้ยสญัญารบัฝาก ตามทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิที่ชอบด้วยกฎหมาย และขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ระบุไวน้ี้ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ  ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหส้ถาบนัการเงนิ (รวมถึงบรษิทัหลกัทรพัย ์และ/หรอื นิตบุิคคลอื่นใด) ทีข่า้พเจา้มกีารท าธุรกรรมทางการเงนิ สามารถ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรอื การระบุตวัตนของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของขา้พเจา้ ทัง้นี้ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค าเตือน: ผูล้งทุนควรอ่านหนงัสอืชีช้วน สญัญารบัฝาก เอกสารแนบทา้ยสญัญารบัฝาก รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชใ้นการเสนอขาย ตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัท าขึน้ อยา่งรอบคอบ และท าความเขา้ใจลกัษณะเงื่อนไขและความเสีย่งต่างๆ ของตราสารแสดงสทิธกิาร
ฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศ E1VFVN3001 ก่อนตดัสนิใจลงทุน เนื่องจากเป็นตราสารทีม่คีวามเสีย่งสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์ื่นๆ เช่น ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยต่์างประเทศ ความเสีย่งเรื่องสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการทีผู่อ้อก
ตราสารไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยต่์างประเทศตามทีร่ะบุในสญัญารบัฝาก ความเสีย่งในการใชส้ทิธต่ิางๆ เป็นตน้                                  
                                                                                                                                                                                            ลงชื่อ     ..................................................................................................................... ผูจ้องซือ้ 
                                                                                                                                                                                                     (......................................................................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือ E1VFVN3001 (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
วนัทีจ่องซือ้      3 ธนัวาคม 2561    4 ธนัวาคม 2561    6 ธนัวาคม 2561    7 ธนัวาคม 2561         เลขทีใ่บจอง ...................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ............................................................................................... เพือ่จองซือ้ E1VFVN3001 จ านวน.............................บาท (..............................................................................................................) 
โดยช าระเป็น    การโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS)    ตดัจากเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ เลขทีบ่ญัช ี................................................................... 
ผ่านระบบ Bill Payment    เงนิโอน/BAHTNET     ดร๊าฟ/แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บคุคล เลขทีเ่ชค็  ……………………… วนัที ่…..…… ธนัวาคม 2561  ธนาคาร…………………………………  สาขา  ……………………………….....................................…………........... 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ใหด้ าเนินการ:  ฝากหลกัทรพัยใ์นนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก .................................................. บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่...................................................................... 

                                                                                                                                                                                                          เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................................... 

X 

 
เลขทีใ่บจอง ........................................ 



BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 030 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารเ์นอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 339 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   345 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

326 
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์พีแอลซี สาขากรงุเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.  BANGKOK BRANCH 425 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   

 



1/4

 

 
แบบทบทวนข้อมูลลูกค้าและประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

  
 

ประวัตส่ิวนตัว   

ชื�อ –นามสกุล      (  ) ��� (  ) ��� (  ) �����	 ____________________________________________________����������____________________ 

ลักษณะงานที�ทาํ      ������ก��ก��     ������ก��   ���	����ก��     ���ก���������     �ก����    � ��!_______________________ 

ชื�อสถานที�ทาํงาน____________________________________________ "#�$��%���� _________________________&'�� ____________________ 

���"�(�����#����:   �����____________ ��(� ___________ ��*�� _____________________________�+,%���� ___________________________________

-��________________________ .��________________________$	�/"#���__________________________�"/�#��0�____________________ 

����	�1_______________________________����23�����4_________________________ �+����5��6���4_________________________________   

���7ก���#����______38   ���21�3�9�#�"%��1 �� ______________���     ���21�� ��! _____________���  $��%����+������21�� ��!_____________ 

หมายเหตุ   :  กรณีท่านเกษียณ ให้กรอกรายละเอียดงานก่อนเกษียณ 
 

** กรณีท่านยังไม่มีรายได้ หรือไม่ได้ทํางาน เช่น นักเรียน/นักศกึษา แม่บ้าน กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง :  

1. � ��<,�������7����ก������ _____________________________________________ *	�+��+���=4________________________________________ 

��ก��9�������#�      ������ก��ก��     ������ก��   ���	����ก��     ���ก���������     �ก����    � ��!________________________  

� ���.������#����_____________________________________________________________________ "#�$��%���� __________________________ 

���21�3�9�#�"%��1 �� ___________________���  ���21�� ��! ____________________��� $��%����+������21�� ��!_________________________ 

2. � ��<,�������7����ก������ _____________________________________________ *	�+��+���=4________________________________________ 

��ก��9�������#�      ������ก��ก��     ������ก��   ���	����ก��     ���ก���������     �ก����    � ��!________________________  

� ���.������#����_________________________________________________________________ "#�$��%���� ______________________________ 

���21�3�9�#�"%��1 �� ___________________���  ���21�� ��! ____________________��� $��%����+������21�� ��!_________________________ 

หมายเหตุ    :  กรณี ท่านเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้กรอกอาชีพของบิดาและมารดา   

     

สถานภาพสมรส       5�1        �+��    ��%�         �+���                            +��7"���,%?��73ก��9 _________*� 

� ��*,%�+�� _______________________________________________________________ 5��6���4__________________________________________ 

��ก��9�������#�      ������ก��ก��     ������ก��   ���	����ก��     ���ก���������     �ก����    � ��!________________________  

� ���.������#����________________________________________________________________ "#�$��%���� _______________________________ 

���21�3�9�#�"%��1 �� ______________��� ���21�� ��! ____________________��� $��%����+������21�� ��!______________________________ 
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ผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี * กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามของผู้รับมอบอํานาจ) 

� ��<,����+���#���� _______________________________________________________*	�+��+���=4___________________________________  

��ก��9�������#�      ������ก��ก��     ������ก��   ���	����ก��     ���ก���������     �ก����    � ��!________________________  

� ���.������#����________________________________________________________________ "#�$��%���� _______________________________ 

���21�3�9�#�"%��1 �� ______________��� ���21�� ��! ____________________��� $��%����+������21�� ��!______________________________ 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิ 

�%��+�"#�$��%����ก���+ ���� �2+%   2+%+�       � +� (53�1�9�7)_______________________________ 

�%��+������"���+��ก���� �2+%   2+%+�       � +� 

�%���ก�1���3�9��6�������+��ก��� �2+%  2+%+�       � +� 

�%��+�����#���ก?�3�9��6�������+��ก��� �2+%  2+%+�       � +� 

�%��+�����45��6���4��3�9��6�������+��ก��� �2+%  2+%+�      � +� 
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กรุณาทาํเครื�องหมาย X ในข้อที�ท่านต้องการหรือเหมาะสมกับท่านมากที�สุด 
 

บุคคลธรรมดา คะแนน 

1 .3A��7����%�����7��%�2��% (1) +�กก	%� 55 38     (2) 45 - 55 38       (3) 35 -44 38        (4) ����ก	%� 35 38  

บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล คะแนน 

2. 3A��7����%��+�0��9���ก������$�9*%�?���%���3F���1�%	���%�?1 (1) +�กก	%� 75 % �����21���(��+1      (2)   50 % .J� 75 % �����21���(��+1 
(3) 25 % .J� 50 % �����21���(��+1     (4)  ����ก	%� 25 % �����21���(��+1 

 

3. �%��+��.��0�����ก������?�3A��7�����%��2� (1) +������4�������ก	%����(��� 
(2) +������4�����%�ก�����(��� 
(3) +������4���+�กก	%����(��� 
(4) +�*	�++���?�	%�+�������+�� ��������7���������#�����ก��?����	�"�����ก�������7$��	 

 

4. �%���*�+�3�9��ก���4�� �*	�+�,�?�ก�����7�?������4���
ก�7%+?1"%�23��(���� (�� �ก21�+�กก	%� 1 ��) 

(1) ����&�ก=��*��    
(2) ���=��"������� �� �ก���7��	+���=��"������� 
(3) �7��ก,� �� �ก���7��	+"��������( 
(4) �7����+�� �� ���������4� �����+�*	�+�������,� 
 

 

5. �9�9�	������%��*�1	%��92+%+�*	�+�#��3F�"���?���������7���( (1) 2+%�ก�� 1 38   (2) 1 .J� 3 38   (3) 3 .J� 5 38    (4) +�กก	%� 5 38  

6. 	�".73�9��*4���ก?�ก�����7����%�� * � (1) ��������"��"���3��10��9$�921����<�"��$���+�#���+�$"%"�#�21� 
(2) ����5�ก��21����<�"��$������+�#���+� $"%�������������9�,���������"��21����� 
(3) ����5�ก��21����<�"��$������,�J(� $"%�������������9�,���������"��21�+�กJ(� 
(4) ����<�"��$���,��71?��9�9��	 $"%�������������9�,�����"���%	�?��%21� 

 

7. �+ ����������,3$�1�"�	��%��<�"��$����ก�7%+ก�����7����

����ก�1J(�1����%�� 

 
 
 

� ก#�2� 
 

� �1�7�      
 
 ��ก�,3 �%���"L+?�����9���7�?�ก�7%+ก�����7�?1+�ก����71 

(1) ก�7%+ก�����7���� 1 +�5�ก��21����<�"��$�� 2.5 % 51�2+%�1�7���� 

(2) ก�7%+ก�����7���� 2 +�5�ก��21����<�"��$���,��71 7 % $"%���+�<��1�7�21�.J� 1 % 

(3) ก�7%+ก�����7���� 3 +�5�ก��21����<�"��$���,��71 15 % $"%���+�<��1�7�21� 
     .J� 5 % 
(4) ก�7%+ก�����7���� 4 +�5�ก��21����<�"��$���,��71 25 % $"%���+�<��1�7�21� 
     .J� 15% 
 

 

 

 

 

 

 

 

8..���%���� �ก���7�?������4������+�5�ก��21����<�"��$��+�ก 
$"%+�5�ก���1�7��,�1�	���%�ก�� �%���9�,��Jก��%��2� 

(1) ก��	�$�9" ��"�9��กก��	�1�7� 

(2) 2+%����?�$"%�����?�21����� 

(3) ���?�$�9���*	�+<��<	�21�?��91����J�� 

(4) 2+%ก��	�ก��5�ก���1�7��,� $�9�	��<�ก��<�"��$���������921�����,�J(� 

 

9.�%���9�,��Jกก��	�/���2+%21� �+ ��+,�*%��������7����%��+�ก��
3���"�	�1��?���1�%	���%�?1 

(1) 5 % �� �����ก	%�                          (2)  +�กก	%� 5 - 10 %  
(3) +�กก	%� 10-20 %                           (4)  +�กก	%� 20 % 

 

10.��ก38���$��	�%�����7�23 100,000 ��� 38��(�%����	%�+,�*%�
�������7��1����� � 85,000 ��� �%���9�#���%��2� 

(1) "ก?� $�9"���ก����ก�����7������� ���(� 
(2) ก��	�?� $�9�93����3�����ก�����7�����%	�23?������4������������������ 
(3) �1��. �"%�23 $�9��<�"��$��3���"�	ก���+� 
(4) ���+���?� ����9���?�	%�"������7��9�9��	 $�9�9����+�������7�?�$���1�+�� �� 
     �P����"���7� 

 

ผลในการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน                                                                                                           คะแนนรวม                                                                                    
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บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล สําหรับการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

11. ก�����7�?������- (����%	����� ��กก�����7�3�9��*	�+�#���L� �%���921����<�"��$��?���"����� 
�,�+�ก $"%��กก�����7���+���	 �%������9�,������������7���(��+1 $�9���"����������1�������+����%	� 
�%����+���21������?1 

(1) 2+%21�         (2) 21�����           (3) 21� 

บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ 

12. ��ก��� ���ก*	�+������?�ก�����7�$��	 �%����+��.���*	�+������1�����"��$�ก�3�����21��� �2+% (1) 2+%21�          (2) 21�����           (3) 21� 

 

 ตัวอย่างคําแนะนําการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ตราสารที4สามารถลงทุนได้ 

ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
เงินฝากและ 
ตราสารหนี 9 
ระยะสั 9น 

ตราสารหนี�ภาครัฐ 
ที4มีอายุมากกว่า  

: ปี 

ตราสารหนี� 
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุน  
ทางเลือก** 

< 15 1 ������"�#� >60% <20% <10% <5% • "��������( 

• "������7�21��������Lก���� 

15-21 2 
������3��ก���*%�� 

���"�#� 
<20% <70% <20% <10% 

• "��������( 

• "������7�21�����%	� 

22-29 3 
������3��ก���*%�� 

����,� 
<10% <60% <30% <10% 

• "��������( 

• "������7�21�3��ก��� 

30-36 4 �������,� <10% <40% <40% <20% 

• "��������( 

• "������7�21�*%�����+�ก 

• "�������7���=421�����%	� 

> 37  5 �������,�+�ก <5% <30% >60% <30% 

• "��������( 

• "������7� 

• "�������7���=421�����%	� 

** รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื�อขายล่วงหน้า  

1. �,ก*�������+?����+,�$ก%��������������������� ��3�9ก��ก����1�#�$�����	���+,��,ก*��$�93�9�+��*	�+��+�9�+?�ก�����7� $�9�,ก*���������	%�21��#�$�����	���(�� ��3�95���4?�
ก��3���3�7���+,��,ก*��?���3F�3A��7��� $�9�������.J�*	�+��+�9�+?�ก�����7����,ก*�� 

2. �91��ก��3�9�+��*	�+��+�9�+?�ก�����7� 3�9�+����ก��+,�����,ก*��$���$ก%���������������������%���(� ��(���( +�21��3F�ก��$�1�	%���������+���.J�*	�+.,ก"���$������ *	�+*��.�	� �� �
*	�+�%��� ��. �����+,����,ก*������,ก*��21�$��� �	+.J�<�ก��3�9�+��1��ก�%�	 

3. �+ ����������������������#�ก��3�9�+��*	�+��+�9�+?�ก�����7����,ก*��$�921�$���?���,ก*������.J�<�ก��3�9�+���91��*	�+��+�9�+?�ก�����7����,ก*�� . �	%��,ก*���������<�ก��
3�9�+����"���� (-J��3�9+	�<���ก��+,�����,ก*��?��ก���������������������) $�9�,ก*����������91��*	�+��+�9�+?�ก�����7���"�$��	 

4. �,ก*��*	�6Jก����+,�����ก���	���ก��ก�����7� (�	+��(�*#��" ���ก���	ก��ก�����7�$�93�9�+��*	�+��+�9�+?�ก�����7� �	+.J�*	��*#�$�9�#�?�ก�����7���ก<,�$�9�#�ก�����7����,ก*��) 
?�����*��.��.�	�*	�*,%ก��ก��6Jก��<�ก��3�9�+��*	�+��+�9�+?�ก�����7� �� ��?��3�9ก��ก��"�1���?����7�?����ก�����4 �����- (����%	����� "������� �ก�����7�3�9�0�� ��! ���
��+�9�+ก��"����$��	�J�"�1���?����7� ��(���( ��+,��ก���	ก��ก�����7��� �"��������21������ก"�	$����������(.��+�) �3F��������+,��%	���J���� ��3�9ก��ก��"�1���?�ก�����7����,ก*��
��%���(� 

5. ก�����7�J(���,%ก��ก��"�1���?����,ก*����� -J��2+%<,ก���ก��<�ก��3�9�+�����,ก*�� $�9���+�21��3F�23"�+�91��3�9�+��*	�+��+�9�+?�ก�����7���ก�����7����21����"�+$��3�9�+����( 
�	+��(� �,ก*�������+���*	�+����������ก�1��กก�����7� ?�ก�������,ก*��"�1���?����7�?��91���,�ก	%�<�ก��3�9�+��*	�+��+�9�+?�ก�����7����,ก*�� . �	%��,ก*��"ก������9�����+���*	�+
��������ก�����7���(���� �,ก*����+���	%�ก��1#�����ก�����7����,ก*�����2+%�3F�23"�+<�ก��3�9�+��$�9���2+%$�%���$�9��+��.�3�����$3��23��ก<�ก��3�9�+��21� 

6. ������ <,������� �	+��(����ก��� �������������������2+%+�*	�+���<�1 0��9�� ��������"%�*	�+�������?1! ����ก�1J(���กก�����7����,ก*�� 
7. $�����	���+,��,ก*��$�93�9�+��*	�+��+�9�+?�ก�����7� ก��1#�����ก������ก���	���$�9��+,�����ก���	��� +�2	��� �����ก���P��9��ก���7�?�3�9��62����%���(� -J���,ก*��21��%��*#��" ��

���"��$�9��+,�����ก���	���$��	 �,ก*��21����?�$�9"ก��"�+*#��" ��$�9��"ก������ก���	����3F�������������$��	 

�,ก*���������	%� ����9����1?�ก���#�$��3�9�+�����"��.,ก"���*��.�	� $�9�3F�*	�+�����7ก3�9ก�� �������21����ก����($�� $�9���?�กS�9����� �� ���2 ��ก��9ก�����7�
"��1��*	�+��������กก�����7���$"%�93�9�0����������������21��9�7?�$��3�9�+����( 

 

ลงชื�อ..............................................................ลูกค้า         ลงชื�อ.......................................................ผู้แนะนําการลงทุน  

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

วันที�................................................................          วันที�........................................................... 



วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับผูชำระเงิน / Client’s copyสวนที่ 1

ชื่อผูถือหุน Name

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

Ref 1

Ref 2

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับธนาคาร / Bank’s copyสวนที่ 2

ชื่อผูถือหุน Name

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

Ref 1

Ref 2

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขท่ี 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29 th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

-----------------------------

เช็คลงวันที่/Date

------------------

ชื่อธนาคาร/Bank Name

--------------------------

ชื่อสาขา/Branch

------------------

Subscription Form

เลขบัตรประชาชนหรอืเลขที�หนังสือสัญญาเดนิทาง / 
ID or Passport Number

เลขบัตรประชาชนหรอืเลขที�หนังสือสัญญาเดนิทาง / 
ID or Passport Number

Subscription Form 

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารโปรดทํารายการทันที 

เลขที�บัญชีซื �อขายหลักทรพัย์/
Brokerage Account No.

เลขที�บัญชีซื �อขายหลักทรพัย์/
Brokerage Account No.

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรพัย์ตา่งประเทศ ที�มีหลักทรพัย์อ้างอิงเป็น E1VFVN30 

ออกโดย บมจ. หลักทรพัย์ บัวหลวง (E1VFVN3001)

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรพัย์ตา่งประเทศ ที�มีหลักทรพัย์อ้างอิงเป็น E1VFVN30 
ออกโดย บมจ. หลักทรพัย์ บัวหลวง (E1VFVN3001)

กรณุานําส่งหลักฐานการชําระเงินฉบับนี�พรอ้มเอกสารการจองซื �อฯ ยื�นตอ่  บมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง 
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

                                                          โปรดชําระเงินและนําส่งแบบฟอรม์พรอ้มกับเอกสารการจองซื �อที�ฝ่ายปฎิบัตกิาร โทร.0-2618-1140 - 1143      
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140 - 1143

                                                          โปรดชําระเงินและนําส่งแบบฟอรม์พรอ้มกับเอกสารการจองซื �อที�ฝ่ายปฎิบัตกิาร โทร.0-2618-1140 - 1143      
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140 - 1143
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