
รายละเอยีดการซื้อกองทุนเปิด BCAP-MSCITH LTF  

เอกสารประกอบการจองซื้อ 

1. แบบค าขอเปดิบัญชีกองทุนเปดิ บลจ. บางกอกแคปปิตอล 

2. ใบค าสัง่ซ้ือกองทุน 

3. แบบฟอรม์ FATCA ส าหรบัลกูค้าประเภทบุคคลธรรมดา 

4. แบบข้อมูลผู้ลงทุน 

5. แบบประเมินระดับความเสีย่งในการลงทุนท่ีเหมาะสม  

6. ใบแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติม 

7. แบบค าขอเปดิบัญชีกองทุน FundConnext 

8. บัตรตัวอย่างลายมือช่ือ 

9. แบบทบทวนข้อมูลลกูค้าและประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

10. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 ชุด รบัรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด “เพ่ือใช้กับ 

บลจ. บางกอกแคปปติอล” / อีก 1 ชุด “เพ่ือใช้กับบมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง” 

11. ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝาก **ธนาคารกรุงเทพเท่าน้ัน**  จ านวน 3 ชุด รบัรอง

ส าเนาถูกต้อง 2 ชุด “เพ่ือใช้กับบมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง” / 1 ชุด “เพ่ือใชกั้บ 

บลจ. บางกอกแคปปติอล” 

 

ท่ีอยู่ในการจดัสง่เอกสาร 

ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตช่ัน  

บรษัิทหลักทรพัย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

1-7 อาคารซิลลิคเฮา้ส ์Unit 1A ช้ัน 4  

ถ.สลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111 



เอกสารท่ีเป็นหลักฐานการทำารายการต่างๆ  เช่น ใบยืนยัน /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำากับภาษี, 
หนังสือรับรองการซื้อ/ขาย และหรือเอกสารกองทุนอ่ืนใด   
Conf irmation/ Commission Receipt/ Tax Invoice, Certif icate of Buy/ Sell etc.  
 ไปรษณีย์  By mail อีเมล  E-mail

 ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................................................................................................................... Name
 หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อื่นๆ ( ระบุ )..................................................................... เลขประจำาตัวผู้เสียภาษ.ี......................................................................................
 Commercial Registration Certif icate Others Tax ID Number
เลขที่............................................................ ออกโดย................................................................ วันที่ออก................................................................................. วันหมดอายุ................................................
Number Issued by Issued Date Expiry Date
เงื่อนไข......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Condition

สำาหรับใบยืนยัน ข้าพเจ้าประสงค์ท่ีจะ For conf irmation form, I wish to

 รับ receive ไม่รับ not receive

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะ
เวลาที่กำาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำาสั่งไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
หากผู้ถือหน่วยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ผู้ถือหน่วยจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากมิได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะถือเอาข้อมูลเดิมที่ผู้ถือหน่วยได้เคยแจ้งไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ภายใต้การยกเว้นของหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีท่ีถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน จะถูกจำากัดสิทธิในการโอนหน่วย
ลงทุน สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการลงมติ และข้อจำากัดสิทธิกรณีอ่ืนใดตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน (ถ้ามี) และตามท่ีกฎหมายกำาหนด
Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholders may get back the money more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specif ied 
period or may not be able to redeem the units as they wish. In addition, they should buy and sell the units from a person who has been approved by the Off ice of the Securities and Exchange Commission.
In case there is any changing information, unitholders are required to submit the changing to the company, otherwise, the company will treat the available as the correct information.
Except the exemption under the rule of holding limit, the unitholder who holds investment units more than one-third of total investment units sold as specif ied in the Prospectus shall be restricted the right for transferring 
the investment units, receiving dividends, voting and others (if any) with respect to such exceeding portion as specif ied in the Prospectus and limited by the Securities Law.

 เลขที่....................... อาคาร/หมู่บ้าน............................................................. ซอย........................................... ถนน................................................................
 No. Building / Mooban Soi Road
แขวง / ตำาบล.................................................... เขต / อำาเภอ ............................................................... จังหวัด....................................................................... รหัสไปรษณีย์.................................................
Sub-district / Tambon District / Amphur  Province Zip code
โทรศัพท์ที่บ้าน..................................................โทรศัพท์ที่ทำางาน ......................................................... โทรศัพท์มือถือ............................................... อี-เมล์..........................................................................
Home Phone Work Phone  Mobile Phone E-mail
สถานประกอบการของผู้ถือหน่วยลงทุน คือ สำานักงานใหญ่ สาขาลำาดับที่..............................(ตาม ภ.พ.20) ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
The Unitholder’s VAT Registration Place of Business is Head Off ice Branch Number Not VAT Registered

 ข้าพเจ้าต้องการให้บลจ.ชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือเงินปันผลตามวิธีการดังนี้
 I / We wish to receive my / our redemption and / or dividend payment by

 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำากัด ( มหาชน ) ของข้าพเจ้า เลขที่ เช็ค
 Credit my BBL Deposit Account Number Cheque

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder Number

คำาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด
Open-end Fund Account Opening Form      BBL           อื่นๆ (ระบุ) ............................................

ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Selling Agent

................................................
สาขา Branch

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำากัด
TO : Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd.

 ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  บางกอกแคปปิตอล จำากัด
 I / We wish to open an Open-end Fund Account with Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd.

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Unitholder Name

บุคคลธรรมดา  Individual  นาย นาง นางสาว อื่นๆ ( ระบุ )...................................................................
 Mr. Mrs. Miss Others

ชื่อ............................................................................................................................. นามสกุล.........................................................................................................................................................................
First Name Surname
วัน / เดือน / ปีเกิด ( ค.ศ. )    สถานภาพสมรส โสด สมรส จำานวนบุตร..............................................คน
Date of Birth ( Day / Month / Year )   / /   Marital Status Single Married Number of Children
 บัตรประจำาตัวประชาชน ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง อืน่ๆ ( ระบ ุ)................................................
 Personal ID Card Alien Card Passport Others
เลขที่............................................................ ออกโดย................................................................ วันที่ออก................................................................................... วันหมดอายุ..............................................
Number Issued by Issued Date Expiry Date
ข้าพเจ้า ประสงค์ ไม่ประสงค์ ให้หักภาษีเงินปันผล ณ ที่จ่าย ( ถ้ามี ) เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี .......................................................................................
I / We wish do not wish to have dividend tax deducted at source Tax ID Number

สถานที่ติดต่อ 
Contact Address 

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือเงินปันผล
Mode of Payment for Redemption and / or Dividend

สำาหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( RMF and / of LTF )
For investors of Retirement Mutual Fund and / or Long-Term Equity Fund ( RMF and / or LTF )

การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีข้อจำากัด คือ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำาหน่วยลงทุนไปจำาหน่าย จ่าย โอน จำานำา หรือนำาไปเป็นประกัน บริษัทจัดการ และ/หรือ
นายทะเบียน มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจำานำาหน่วยลงทุนหรือการนำาไปเป็นหลักประกันไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากอยู่ในหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว
Due to legal limitation, Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd. and registrar shall deny a registration of transfer or pledge of RMF and / or LTF units. Investors are entitled to tax priviledge
set forth by the Revenue Department if applicable. I / We have read and understood all terms in the Tax Guide.
และข้าพเจ้า I / We
 เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแล้ว โดยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ ............................................ ไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 Have invested in RMF with initial purchase dated Have never invested in RMF

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าระบุไว้น้ีถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยข้าพเจ้าจะทำาความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
เปิดที่ข้าพเจ้าจะซื้อ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันในหนังสือชี้ชวน รวมไปถึงที่บริษัทจัดการจะประกาศกำาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าทุกประการ
 I / We hereby conf irm that all information given above is accurate and truthful. I / We will study all statements, terms and conditions in the prospectuses of all the open-end
funds that I / we will purchase, and I / we agree to be bound by all the statements therein and those which will be announced by Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd. in the future

 ลงช่ือ ....................................................................................... ผู้ขอเปิดบัญชี และ .................................................................................... ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม
 Signature (.....................................................................................) Applicant and (..................................................................................) Joint Applicant (s)
 วันท่ี / Date .......................................................................................  วันท่ี / Date ....................................................................................

คำาเตือน ( Warning )

สำาหรับเจ้าหน้าที่กรอก
Off icial’s Use เลขที่สมุดบัญชี   ...................................................................................... วันที่..................................

Passbook Number Date

ลงชื่อ........................................................ ผู้รับเปิดบัญชี ลงชื่อ........................................................ ผู้มีอำานาจลงนาม 
Signature Account Off icer Signature Authorized Offiffiicer 

BCAP 01 (3,000 x 25 x 11/61)

นิติบุคคล  Corporate 

วีธีการรับเอกสารของกองทุน  Please specify the method which you want to receive Fund Document 

ลงชื่อ........................................................ ผู้แนะนำาการลงทุน
Signature Investment Consultant
รหัสผู้แนะนำาการลงทุน.......................................

สำ�หรับผู้สนับสนุนก�รข�ยหรือรับซื้อคืน
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X

sl1877
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เอกสารท่ีเป็นหลักฐานการทำารายการต่างๆ  เช่น ใบยืนยัน /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำากับภาษี, 
หนังสือรับรองการซื้อ/ขาย และหรือเอกสารกองทุนอ่ืนใด   
Conf irmation/ Commission Receipt/ Tax Invoice, Certif icate of Buy/ Sell etc.  
 ไปรษณีย์  By mail อีเมล  E-mail

 ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................................................................................................................... Name
 หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อื่นๆ ( ระบุ )..................................................................... เลขประจำาตัวผู้เสียภาษ.ี......................................................................................
 Commercial Registration Certif icate Others Tax ID Number
เลขที่............................................................ ออกโดย................................................................ วันที่ออก................................................................................. วันหมดอายุ................................................
Number Issued by Issued Date Expiry Date
เงื่อนไข......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Condition

สำาหรับใบยืนยัน ข้าพเจ้าประสงค์ท่ีจะ For conf irmation form, I wish to

 รับ receive ไม่รับ not receive

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะ
เวลาที่กำาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำาสั่งไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
หากผู้ถือหน่วยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ผู้ถือหน่วยจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากมิได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะถือเอาข้อมูลเดิมที่ผู้ถือหน่วยได้เคยแจ้งไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ภายใต้การยกเว้นของหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีท่ีถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน จะถูกจำากัดสิทธิในการโอนหน่วย
ลงทุน สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการลงมติ และข้อจำากัดสิทธิกรณีอ่ืนใดตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน (ถ้ามี) และตามท่ีกฎหมายกำาหนด
Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholders may get back the money more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specif ied 
period or may not be able to redeem the units as they wish. In addition, they should buy and sell the units from a person who has been approved by the Off ice of the Securities and Exchange Commission.
In case there is any changing information, unitholders are required to submit the changing to the company, otherwise, the company will treat the available as the correct information.
Except the exemption under the rule of holding limit, the unitholder who holds investment units more than one-third of total investment units sold as specif ied in the Prospectus shall be restricted the right for transferring 
the investment units, receiving dividends, voting and others (if any) with respect to such exceeding portion as specif ied in the Prospectus and limited by the Securities Law.

 เลขที่....................... อาคาร/หมู่บ้าน............................................................. ซอย........................................... ถนน................................................................
 No. Building / Mooban Soi Road
แขวง / ตำาบล.................................................... เขต / อำาเภอ ............................................................... จังหวัด....................................................................... รหัสไปรษณีย์.................................................
Sub-district / Tambon District / Amphur  Province Zip code
โทรศัพท์ที่บ้าน..................................................โทรศัพท์ที่ทำางาน ......................................................... โทรศัพท์มือถือ............................................... อี-เมล์..........................................................................
Home Phone Work Phone  Mobile Phone E-mail
สถานประกอบการของผู้ถือหน่วยลงทุน คือ สำานักงานใหญ่ สาขาลำาดับที่..............................(ตาม ภ.พ.20) ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
The Unitholder’s VAT Registration Place of Business is Head Off ice Branch Number Not VAT Registered

 ข้าพเจ้าต้องการให้บลจ.ชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือเงินปันผลตามวิธีการดังนี้
 I / We wish to receive my / our redemption and / or dividend payment by

 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำากัด ( มหาชน ) ของข้าพเจ้า เลขที่ เช็ค
 Credit my BBL Deposit Account Number Cheque

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder Number

คำาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด
Open-end Fund Account Opening Form      BBL           อื่นๆ (ระบุ) ............................................

ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Selling Agent

................................................
สาขา Branch

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำากัด
TO : Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd.

 ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  บางกอกแคปปิตอล จำากัด
 I / We wish to open an Open-end Fund Account with Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd.

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Unitholder Name

บุคคลธรรมดา  Individual  นาย นาง นางสาว อื่นๆ ( ระบุ )...................................................................
 Mr. Mrs. Miss Others

ชื่อ............................................................................................................................. นามสกุล.........................................................................................................................................................................
First Name Surname
วัน / เดือน / ปีเกิด ( ค.ศ. )    สถานภาพสมรส โสด สมรส จำานวนบุตร..............................................คน
Date of Birth ( Day / Month / Year )   / /   Marital Status Single Married Number of Children
 บัตรประจำาตัวประชาชน ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง อืน่ๆ ( ระบ ุ)................................................
 Personal ID Card Alien Card Passport Others
เลขที่............................................................ ออกโดย................................................................ วันที่ออก................................................................................... วันหมดอายุ..............................................
Number Issued by Issued Date Expiry Date
ข้าพเจ้า ประสงค์ ไม่ประสงค์ ให้หักภาษีเงินปันผล ณ ที่จ่าย ( ถ้ามี ) เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี .......................................................................................
I / We wish do not wish to have dividend tax deducted at source Tax ID Number

สถานที่ติดต่อ 
Contact Address 

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือเงินปันผล
Mode of Payment for Redemption and / or Dividend

สำาหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( RMF and / of LTF )
For investors of Retirement Mutual Fund and / or Long-Term Equity Fund ( RMF and / or LTF )

การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีข้อจำากัด คือ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำาหน่วยลงทุนไปจำาหน่าย จ่าย โอน จำานำา หรือนำาไปเป็นประกัน บริษัทจัดการ และ/หรือ
นายทะเบียน มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจำานำาหน่วยลงทุนหรือการนำาไปเป็นหลักประกันไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากอยู่ในหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว
Due to legal limitation, Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd. and registrar shall deny a registration of transfer or pledge of RMF and / or LTF units. Investors are entitled to tax priviledge
set forth by the Revenue Department if applicable. I / We have read and understood all terms in the Tax Guide.
และข้าพเจ้า I / We
 เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแล้ว โดยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ ............................................ ไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 Have invested in RMF with initial purchase dated Have never invested in RMF

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีข้าพเจ้าระบุไว้น้ีถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยข้าพเจ้าจะทำาความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
เปิดที่ข้าพเจ้าจะซื้อ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันในหนังสือชี้ชวน รวมไปถึงที่บริษัทจัดการจะประกาศกำาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าทุกประการ
 I / We hereby conf irm that all information given above is accurate and truthful. I / We will study all statements, terms and conditions in the prospectuses of all the open-end
funds that I / we will purchase, and I / we agree to be bound by all the statements therein and those which will be announced by Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd. in the future

 ลงช่ือ ....................................................................................... ผู้ขอเปิดบัญชี และ .................................................................................... ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม
 Signature (.....................................................................................) Applicant and (..................................................................................) Joint Applicant (s)
 วันท่ี / Date .......................................................................................  วันท่ี / Date ....................................................................................

คำาเตือน ( Warning )

สำาหรับเจ้าหน้าที่กรอก
Off icial’s Use เลขที่สมุดบัญชี   ...................................................................................... วันที่..................................

Passbook Number Date

ลงชื่อ........................................................ ผู้รับเปิดบัญชี ลงชื่อ........................................................ ผู้มีอำานาจลงนาม 
Signature Account Off icer Signature Authorized Offiffiicer 

BCAP 01 (3,000 x 25 x 11/61)

นิติบุคคล  Corporate 

วีธีการรับเอกสารของกองทุน  Please specify the method which you want to receive Fund Document 

ลงชื่อ........................................................ ผู้แนะนำาการลงทุน
Signature Investment Consultant
รหัสผู้แนะนำาการลงทุน.......................................

สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน
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คำ�ขอแก้ไขข้อมูล

คำ�ขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สำ�หรับน�ยทะเบียน

	 กรณีที่ยังไม่ได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำ�ขอ	 ขอให้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนให้เก็บสำ�เน�คำ�ขอนี้

ไว้เป็นหลักฐ�นและนำ�ม�ตดิตอ่ขอรบัสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุไดต้ัง้แตว่นัที่................................................................เปน็ตน้ไป

ลงชือ่.............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บั/บนัทกึร�ยก�ร							ลงชือ่.............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บัมอบอำ�น�จ

ลงชือ่................................................................เจ�้หน�้ทีผู่บ้นัทกึร�ยก�ร

ลงชือ่...............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บัมอบอำ�น�จ

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

BCAP	03	(1,500	x	50	x	11/61)

สำ�ห
รับน�ยทะเบียน

	 ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..................................................................................................................

			 สาขา....................................................................................................................................................................................................................	 วันที่..........................................................................................................................

		 เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน..........................................................................................................................

		 ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      ...........  บัตรประชาชน									...........	ใบต่างด้าว	 ...........	อื่นๆ	(ระบุ)	.....................................................................................................................................................................................

 เลขที่	...................................................................................ออกโดย........................................................................ วันที่ออก........................................................ วันหมดอายุ...................................................

1. ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

 ...........	1.1	 เปลี่ยนแปลงคำาสั่งเกี่ยวกับการหักภาษี	ณ	ที่จ่ายสำาหรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน	เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี	.........................................................................
		 							 เป็น	...........ยินยอมให้หักภาษี	ณ	ที่จ่าย		...........ไม่ยินยอมให้หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	        

 ........... 1.2	 เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ	เป็น......................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........... 1.3	 เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเงินปันผล	แก้ไขเป็น	(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)	 	 	
                     ........... เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ		จำากัด		(มหาชน)		ของข้าพเจ้าเลขที่	...........................................................................................     ........... เช็ค
 ...........	1.4	 อื่นๆ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

 ชื่อกองทุน	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เนื่องจาก
 ...........	2.1	 ซื้อหน่วยลงทุนกองใหม่เป็นครั้งแรก
 ...........	2.2	 สับเปลี่ยนเข้ากองทุนใหม่		(ยังไม่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน)
 ...........	2.3	 โอนหน่วยลงทุนระหว่างบุคคลในครอบครัว/โอนหน่วยลงทุนโดยคำาสั่งศาล
 ...........	2.4	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนบันทึกรายการเต็มแล้ว
 ...........	2.5	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนชำารุด
 ...........	2.6	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนสูญหาย
	 	 	 ใบแจง้ความเลขที.่............................................................................................................ ออกโดย	สน.	.................................................................................................................................................................
 ........... 2.7	 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งขายคืน		แก้ไขเป็น	..................................................................................................................................................................................................................................
   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........... 2.8	 เปลีย่นแปลงคำานำาหนา้ชือ่/ชือ่-นามสกลุ		แกไ้ขเปน็.........................................................................................................................................................................................................................

 ........... 2.9	 เปลีย่นแปลงลายเซน็		แกไ้ขเปน็....................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 ........... 2.10 อืน่ๆ	(โปรดระบ)ุ	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ขอแก้ไขเงื่อนไขการดำาเนินการเมื่อมีการเลิกกองทุน (เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF))

 ...........	โอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่บลจ.	บางกอกแคปปิตอล	จำากัด	เห็นสมควร

 ...........	จำาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน	และชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า

 ขา้พเจา้ขอให	้บลจ.บางกอกแคปปติอล 	จำากดั	แกไ้ขขอ้มลูของขา้พเจา้ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้		และ/หรอืออก	สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ	ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูที่
		ใหไ้วข้า้งตน้ถกูตอ้งตรงตามความเปน็จรงิทกุประการ	และยอมรบัวา่การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูจะมผีล เมือ่นายทะเบยีนไดแ้กไ้ขขอ้มูล	และบนัทกึในระบบเรยีบรอ้ยแลว้	
 กรณีขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ข้าพเจ้าได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ระบุข้างต้นเรียบร้อยแล้ว	

 ลงชื่อ	................................................................................................................. ผู้ถือหน่วยลงทุน	 ลงชื่อ	.............................................................................................................. ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วม
	 	 (	............................................................................................................	)	 	 ( ...........................................................................................................	)
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คำ�ขอแก้ไขข้อมูล

คำ�ขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สำ�หรับน�ยทะเบียน

	 กรณีที่ยังไม่ได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำ�ขอ	 ขอให้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนให้เก็บสำ�เน�คำ�ขอนี้

ไว้เป็นหลักฐ�นและนำ�ม�ตดิตอ่ขอรบัสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุไดต้ัง้แตว่นัที่................................................................เปน็ตน้ไป

ลงชือ่.............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บั/บนัทกึร�ยก�ร							ลงชือ่.............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บัมอบอำ�น�จ

ลงชือ่................................................................เจ�้หน�้ทีผู่บ้นัทกึร�ยก�ร

ลงชือ่...............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บัมอบอำ�น�จ

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

BCAP	03	(1,500	x	50	x	11/61)

สำ�ห
รับผู้สน

ับสนุนก�รข�ยห
รือรับซื้

อคืน

	 ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..................................................................................................................

			 สาขา....................................................................................................................................................................................................................	 วันที่..........................................................................................................................

		 เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน..........................................................................................................................

		 ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      ...........  บัตรประชาชน									...........	ใบต่างด้าว	 ...........	อื่นๆ	(ระบุ)	.....................................................................................................................................................................................

 เลขที่	...................................................................................ออกโดย........................................................................ วันที่ออก........................................................ วันหมดอายุ...................................................

1. ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

 ...........	1.1	 เปลี่ยนแปลงคำาสั่งเกี่ยวกับการหักภาษี	ณ	ที่จ่ายสำาหรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน	เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี	.........................................................................
		 							 เป็น	...........ยินยอมให้หักภาษี	ณ	ที่จ่าย		...........ไม่ยินยอมให้หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	        

 ........... 1.2	 เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ	เป็น......................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........... 1.3	 เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเงินปันผล	แก้ไขเป็น	(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)	 	 	
                     ........... เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ		จำากัด		(มหาชน)		ของข้าพเจ้าเลขที่	...........................................................................................     ........... เช็ค
 ...........	1.4	 อื่นๆ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

 ชื่อกองทุน	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เนื่องจาก
 ...........	2.1	 ซื้อหน่วยลงทุนกองใหม่เป็นครั้งแรก
 ...........	2.2	 สับเปลี่ยนเข้ากองทุนใหม่		(ยังไม่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน)
 ...........	2.3	 โอนหน่วยลงทุนระหว่างบุคคลในครอบครัว/โอนหน่วยลงทุนโดยคำาสั่งศาล
 ...........	2.4	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนบันทึกรายการเต็มแล้ว
 ...........	2.5	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนชำารุด
 ...........	2.6	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนสูญหาย
	 	 	 ใบแจง้ความเลขที.่............................................................................................................ ออกโดย	สน.	.................................................................................................................................................................
 ........... 2.7	 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งขายคืน		แก้ไขเป็น	..................................................................................................................................................................................................................................
   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........... 2.8	 เปลีย่นแปลงคำานำาหนา้ชือ่/ชือ่-นามสกลุ		แกไ้ขเปน็.........................................................................................................................................................................................................................

 ........... 2.9	 เปลีย่นแปลงลายเซน็		แกไ้ขเปน็....................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 ........... 2.10 อืน่ๆ	(โปรดระบ)ุ	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ขอแก้ไขเงื่อนไขการดำาเนินการเมื่อมีการเลิกกองทุน (เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF))

 ...........	โอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่บลจ.	บางกอกแคปปิตอล	จำากัด	เห็นสมควร

 ...........	จำาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน	และชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า

 ขา้พเจา้ขอให	้บลจ.บางกอกแคปปติอล 	จำากดั	แกไ้ขขอ้มลูของขา้พเจา้ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้		และ/หรอืออก	สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ	ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูที่
		ใหไ้วข้า้งตน้ถกูตอ้งตรงตามความเปน็จรงิทกุประการ	และยอมรบัวา่การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูจะมผีล เมือ่นายทะเบยีนไดแ้กไ้ขขอ้มูล	และบนัทกึในระบบเรยีบรอ้ยแลว้	
 กรณีขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ข้าพเจ้าได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ระบุข้างต้นเรียบร้อยแล้ว	

 ลงชื่อ	................................................................................................................. ผู้ถือหน่วยลงทุน	 ลงชื่อ	.............................................................................................................. ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วม
	 	 (	............................................................................................................	)	 	 ( ...........................................................................................................	)
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คำ�ขอแก้ไขข้อมูล

คำ�ขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สำ�หรับน�ยทะเบียน

	 กรณีที่ยังไม่ได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำ�ขอ	 ขอให้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนให้เก็บสำ�เน�คำ�ขอนี้

ไว้เป็นหลักฐ�นและนำ�ม�ตดิตอ่ขอรบัสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุไดต้ัง้แตว่นัที่................................................................เปน็ตน้ไป

ลงชือ่.............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บั/บนัทกึร�ยก�ร							ลงชือ่.............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บัมอบอำ�น�จ

ลงชือ่................................................................เจ�้หน�้ทีผู่บ้นัทกึร�ยก�ร

ลงชือ่...............................................................เจ�้หน�้ทีผู่ร้บัมอบอำ�น�จ

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่

BCAP	03	(1,500	x	50	x	11/61)

สำ�ห
รับผู้ถือห

น่วยลงทุน

	 ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน..................................................................................................................

			 สาขา....................................................................................................................................................................................................................	 วันที่..........................................................................................................................

		 เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน..........................................................................................................................

		 ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      ...........  บัตรประชาชน									...........	ใบต่างด้าว	 ...........	อื่นๆ	(ระบุ)	.....................................................................................................................................................................................

 เลขที่	...................................................................................ออกโดย........................................................................ วันที่ออก........................................................ วันหมดอายุ...................................................

1. ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

 ...........	1.1	 เปลี่ยนแปลงคำาสั่งเกี่ยวกับการหักภาษี	ณ	ที่จ่ายสำาหรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน	เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี	.........................................................................
		 							 เป็น	...........ยินยอมให้หักภาษี	ณ	ที่จ่าย		...........ไม่ยินยอมให้หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	        

 ........... 1.2	 เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ	เป็น......................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........... 1.3	 เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเงินปันผล	แก้ไขเป็น	(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)	 	 	
                     ........... เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ		จำากัด		(มหาชน)		ของข้าพเจ้าเลขที่	...........................................................................................     ........... เช็ค
 ...........	1.4	 อื่นๆ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

 ชื่อกองทุน	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เนื่องจาก
 ...........	2.1	 ซื้อหน่วยลงทุนกองใหม่เป็นครั้งแรก
 ...........	2.2	 สับเปลี่ยนเข้ากองทุนใหม่		(ยังไม่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน)
 ...........	2.3	 โอนหน่วยลงทุนระหว่างบุคคลในครอบครัว/โอนหน่วยลงทุนโดยคำาสั่งศาล
 ...........	2.4	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนบันทึกรายการเต็มแล้ว
 ...........	2.5	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนชำารุด
 ...........	2.6	 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนสูญหาย
	 	 	 ใบแจง้ความเลขที.่............................................................................................................ ออกโดย	สน.	.................................................................................................................................................................
 ........... 2.7	 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งขายคืน		แก้ไขเป็น	..................................................................................................................................................................................................................................
   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........... 2.8	 เปลีย่นแปลงคำานำาหนา้ชือ่/ชือ่-นามสกลุ		แกไ้ขเปน็.........................................................................................................................................................................................................................

 ........... 2.9	 เปลีย่นแปลงลายเซน็		แกไ้ขเปน็....................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 ........... 2.10 อืน่ๆ	(โปรดระบ)ุ	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ขอแก้ไขเงื่อนไขการดำาเนินการเมื่อมีการเลิกกองทุน (เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF))

 ...........	โอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่บลจ.	บางกอกแคปปิตอล	จำากัด	เห็นสมควร

 ...........	จำาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน	และชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า

 ขา้พเจา้ขอให	้บลจ.บางกอกแคปปติอล 	จำากดั	แกไ้ขขอ้มลูของขา้พเจา้ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้		และ/หรอืออก	สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ	ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูที่
		ใหไ้วข้า้งตน้ถกูตอ้งตรงตามความเปน็จรงิทกุประการ	และยอมรบัวา่การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูจะมผีล เมือ่นายทะเบยีนไดแ้กไ้ขขอ้มูล	และบนัทกึในระบบเรยีบรอ้ยแลว้	
 กรณีขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ข้าพเจ้าได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่ระบุข้างต้นเรียบร้อยแล้ว	

 ลงชื่อ	................................................................................................................. ผู้ถือหน่วยลงทุน	 ลงชื่อ	.............................................................................................................. ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วม
	 	 (	............................................................................................................	)	 	 ( ...........................................................................................................	)
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ช�ำระเงนิโดย Paid by 
 เงนิสด / Cash เชค็CB/CL เชค็ธนำคำร/ Bank Cheque............................................................ หมำยเลขเชค็/ Cheque Number.........................................................
   (เชค็ในเขตส�ำนกัหกับญัชเีดยีวกบัสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุที่รบักำรสั่งซื้อเท่ำนั้น / Cheque in the same Clearing area only)
 TR หกัจำกบญัช ีธ.กรงุเทพ เลขที่ / BBL Account No. .................................................. บตัรเครดติ / Credit Card No. (เฉพำะ RMF/LTF) เลขที่.........................................
 
     (กำรสั่งซื้อหน่วยลงทนุด้วยกำรหกับญัชเีงนิฝำกจะมผีลสมบูรณ์เมื่อบรษิทัจดักำรได้รบัช�ำระเงนิโดยกำรหกับญัชเีงนิฝำกจำกธนำคำรเจ้ำของบญัชเีงนิฝำกเรยีบร้อยแล้ว)
     (Buy order paid by automatic direct debit will be completed when Bangkok Capital Asset Management Co.,Ltd. receives payment from the bank account holder.)

เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

    ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก�ำหนดให้ต้องเลิกกองทุน ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ให้บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด ด�ำเนินกำร

ในส่วนของหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ข้ำพเจ้ำถืออยู่ในกองทุนในขณะนั้น ดังนี้

โอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวอื่นตามที่ บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด เหน็สมควร

จ�าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ของกองทนุ และช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ข้าพเจ้า

 ลงชื่อ.................................................... ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ............................................................
  ผู้ถอืหน่วยลงทนุ  เจ้ำหน้ำที่บนัทกึรำยกำร  เจ้ำหน้ำที่รบัมอบอ�ำนำจ  ผู้แนะน�ำกำรลงทนุ
  Unitholder  Off icer  Authorized Offfiicer  Investment Consultant

       รหสัผูแ้นะน�ำกำรลงทนุ................................

จ�ำนวนเงนิที่ต้องกำรซื้อ / Amount บำท / Baht

ชื่อกองทนุเปิด .............................................................................................................................. วนัที่ ................................................................
Open-end Fund Name Date
ชื่อผู้ถอืหน่วยลงทนุ........................................................................................................................ โทรศพัท์ ................................................................
Unitholder Name Telephone
เลขที่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ
Unitholder Number

ค�ำสั่งซื้อ
Buy Order

 ข้ำพเจ้ำตกลงซื้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุในค�ำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ว่ำ บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด  
จะปฎเิสธกำรซื้อ และคนืเงนิให้ข้ำพเจ้ำเตม็จ�ำนวน ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยนิยอมเสยีค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทนุ และยนิยอมผกูพนัตนเองตำมเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และข้อควำมใดๆ 
ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทนุ และคู่มอืกำรลงทนุส�ำหรบักรณกีองทนุรวมเพื่อกำรเลี้ยงชพีและกองทนุรวมหุ้นระยะยำว

หมายเหตุ : ผู้สั่งซื้อรบัทรำบว่ำ กำรแสดงเจตนำในครั้งนี้ จะลบล้ำงกำรแสดงเจตนำเดมิที่เคยให้ไว้ และจะครอบคลมุหน่วยลงทนุทั้งหมดที่ถอือยู่ในกองทนุนี้

โปรดกรอกจ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนงัสอื / Amount in Words

สำ�หรับน�ยทะเบียน BCAP 04 (3,000 x 50 x 11/61)

ในการลงทุนครั้งนี้

การรับทราบค�าแนะน�าหรือค�าเตือนด้านความเสี่ยง
1.	 ข้าพเจ้าได้รบัค�าแนะน�าที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวตัถปุระสงค์	และความต้องการแล้ว	การลงทนุในกองทนุนี้มคีวามเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้โดยพจิารณาจากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้
2.	 ข้าพเจ้าได้รบัทราบความเสี่ยงของกองทนุที่สูงกว่ากรณทีั่วไปหรอืระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้และ
	 2.1	 ข้าพเจ้ารบัทราบและยนืยนัการลงทนุในกองทนุนี้ซึ่งมรีะดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้
	 2.2	 ข้าพเจ้ารบัทราบและยนืยนัการลงทนุในกองทนุนี้ซึ่งมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศและไม่มกีารป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน

ค�าเตือน :  โปรดอ่านค�าเตอืนด้านหลงั	ข้อความด้านหลงัถอืเป็นส่วนหนึ่งของข้อความด้านหน้า	ซึ่งถอืว่าผู้ลงทนุรบัทราบและยนิยอมผูกพนัแล้ว
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ช�ำระเงนิโดย Paid by 
 เงนิสด / Cash เชค็CB/CL เชค็ธนำคำร/ Bank Cheque............................................................ หมำยเลขเชค็/ Cheque Number.........................................................
   (เชค็ในเขตส�ำนกัหกับญัชเีดยีวกบัสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุที่รบักำรสั่งซื้อเท่ำนั้น / Cheque in the same Clearing area only)
 TR หกัจำกบญัช ีธ.กรงุเทพ เลขที่ / BBL Account No. .................................................. บตัรเครดติ / Credit Card No. (เฉพำะ RMF/LTF) เลขที่.........................................
 
     (กำรสั่งซื้อหน่วยลงทนุด้วยกำรหกับญัชเีงนิฝำกจะมผีลสมบูรณ์เมื่อบรษิทัจดักำรได้รบัช�ำระเงนิโดยกำรหกับญัชเีงนิฝำกจำกธนำคำรเจ้ำของบญัชเีงนิฝำกเรยีบร้อยแล้ว)
     (Buy order paid by automatic direct debit will be completed when Bangkok Capital Asset Management Co.,Ltd. receives payment from the bank account holder.)

เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

    ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก�ำหนดให้ต้องเลิกกองทุน ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ให้บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด ด�ำเนินกำร

ในส่วนของหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ข้ำพเจ้ำถืออยู่ในกองทุนในขณะนั้น ดังนี้

โอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวอื่นตามที่ บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด เหน็สมควร

จ�าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ของกองทนุ และช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ข้าพเจ้า

 ลงชื่อ.................................................... ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ............................................................
  ผู้ถอืหน่วยลงทนุ  เจ้ำหน้ำที่บนัทกึรำยกำร  เจ้ำหน้ำที่รบัมอบอ�ำนำจ  ผู้แนะน�ำกำรลงทนุ
  Unitholder  Off icer  Authorized Offfiicer  Investment Consultant

       รหสัผูแ้นะน�ำกำรลงทนุ................................

จ�ำนวนเงนิที่ต้องกำรซื้อ / Amount บำท / Baht

ชื่อกองทนุเปิด .............................................................................................................................. วนัที่ ................................................................
Open-end Fund Name Date
ชื่อผู้ถอืหน่วยลงทนุ........................................................................................................................ โทรศพัท์ ................................................................
Unitholder Name Telephone
เลขที่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ
Unitholder Number

ค�ำสั่งซื้อ
Buy Order

 ข้ำพเจ้ำตกลงซื้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุในค�ำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ว่ำ บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด  
จะปฎเิสธกำรซื้อ และคนืเงนิให้ข้ำพเจ้ำเตม็จ�ำนวน ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยนิยอมเสยีค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทนุ และยนิยอมผกูพนัตนเองตำมเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และข้อควำมใดๆ 
ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทนุ และคู่มอืกำรลงทนุส�ำหรบักรณกีองทนุรวมเพื่อกำรเลี้ยงชพีและกองทนุรวมหุ้นระยะยำว

หมายเหตุ : ผู้สั่งซื้อรบัทรำบว่ำ กำรแสดงเจตนำในครั้งนี้ จะลบล้ำงกำรแสดงเจตนำเดมิที่เคยให้ไว้ และจะครอบคลมุหน่วยลงทนุทั้งหมดที่ถอือยู่ในกองทนุนี้

โปรดกรอกจ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนงัสอื / Amount in Words

สำ�หรับผู้สนับสนุนก�รข�ยหรือรับซื้อคืน BCAP 04 (3,000 x 50 x 11/61)

ในการลงทุนครั้งนี้

การรับทราบค�าแนะน�าหรือค�าเตือนด้านความเสี่ยง
1.	 ข้าพเจ้าได้รบัค�าแนะน�าที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวตัถปุระสงค์	และความต้องการแล้ว	การลงทนุในกองทนุนี้มคีวามเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้โดยพจิารณาจากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้
2.	 ข้าพเจ้าได้รบัทราบความเสี่ยงของกองทนุที่สูงกว่ากรณทีั่วไปหรอืระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้และ
	 2.1	 ข้าพเจ้ารบัทราบและยนืยนัการลงทนุในกองทนุนี้ซึ่งมรีะดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้
	 2.2	 ข้าพเจ้ารบัทราบและยนืยนัการลงทนุในกองทนุนี้ซึ่งมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศและไม่มกีารป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน

ค�าเตือน :  โปรดอ่านค�าเตอืนด้านหลงั	ข้อความด้านหลงัถอืเป็นส่วนหนึ่งของข้อความด้านหน้า	ซึ่งถอืว่าผู้ลงทนุรบัทราบและยนิยอมผูกพนัแล้ว
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ช�ำระเงนิโดย Paid by 
 เงนิสด / Cash เชค็CB/CL เชค็ธนำคำร/ Bank Cheque............................................................ หมำยเลขเชค็/ Cheque Number.........................................................
   (เชค็ในเขตส�ำนกัหกับญัชเีดยีวกบัสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุที่รบักำรสั่งซื้อเท่ำนั้น / Cheque in the same Clearing area only)
 TR หกัจำกบญัช ีธ.กรงุเทพ เลขที่ / BBL Account No. .................................................. บตัรเครดติ / Credit Card No. (เฉพำะ RMF/LTF) เลขที่.........................................
 
     (กำรสั่งซื้อหน่วยลงทนุด้วยกำรหกับญัชเีงนิฝำกจะมผีลสมบูรณ์เมื่อบรษิทัจดักำรได้รบัช�ำระเงนิโดยกำรหกับญัชเีงนิฝำกจำกธนำคำรเจ้ำของบญัชเีงนิฝำกเรยีบร้อยแล้ว)
     (Buy order paid by automatic direct debit will be completed when Bangkok Capital Asset Management Co.,Ltd. receives payment from the bank account holder.)

เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

    ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก�ำหนดให้ต้องเลิกกองทุน ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ให้บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด ด�ำเนินกำร

ในส่วนของหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ข้ำพเจ้ำถืออยู่ในกองทุนในขณะนั้น ดังนี้

โอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวอื่นตามที่ บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด เหน็สมควร

จ�าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ของกองทนุ และช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ข้าพเจ้า

 ลงชื่อ.................................................... ลงชื่อ...................................................... ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ............................................................
  ผู้ถอืหน่วยลงทนุ  เจ้ำหน้ำที่บนัทกึรำยกำร  เจ้ำหน้ำที่รบัมอบอ�ำนำจ  ผู้แนะน�ำกำรลงทนุ
  Unitholder  Off icer  Authorized Offfiicer  Investment Consultant

       รหสัผูแ้นะน�ำกำรลงทนุ................................

จ�ำนวนเงนิที่ต้องกำรซื้อ / Amount บำท / Baht

ชื่อกองทนุเปิด .............................................................................................................................. วนัที่ ................................................................
Open-end Fund Name Date
ชื่อผู้ถอืหน่วยลงทนุ........................................................................................................................ โทรศพัท์ ................................................................
Unitholder Name Telephone
เลขที่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ
Unitholder Number

ค�ำสั่งซื้อ
Buy Order

 ข้ำพเจ้ำตกลงซื้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุในค�ำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ว่ำ บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ�ำกัด  
จะปฎเิสธกำรซื้อ และคนืเงนิให้ข้ำพเจ้ำเตม็จ�ำนวน ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยนิยอมเสยีค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหน่วยลงทนุ และยนิยอมผกูพนัตนเองตำมเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และข้อควำมใดๆ 
ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทนุ และคู่มอืกำรลงทนุส�ำหรบักรณกีองทนุรวมเพื่อกำรเลี้ยงชพีและกองทนุรวมหุ้นระยะยำว

หมายเหตุ : ผู้สั่งซื้อรบัทรำบว่ำ กำรแสดงเจตนำในครั้งนี้ จะลบล้ำงกำรแสดงเจตนำเดมิที่เคยให้ไว้ และจะครอบคลมุหน่วยลงทนุทั้งหมดที่ถอือยู่ในกองทนุนี้

โปรดกรอกจ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนงัสอื / Amount in Words

สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน BCAP 04 (3,000 x 50 x 11/61)

ในการลงทุนครั้งนี้

การรับทราบค�าแนะน�าหรือค�าเตือนด้านความเสี่ยง
1.	 ข้าพเจ้าได้รบัค�าแนะน�าที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวตัถปุระสงค์	และความต้องการแล้ว	การลงทนุในกองทนุนี้มคีวามเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้โดยพจิารณาจากข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้
2.	 ข้าพเจ้าได้รบัทราบความเสี่ยงของกองทนุที่สูงกว่ากรณทีั่วไปหรอืระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้และ
	 2.1	 ข้าพเจ้ารบัทราบและยนืยนัการลงทนุในกองทนุนี้ซึ่งมรีะดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารบัได้
	 2.2	 ข้าพเจ้ารบัทราบและยนืยนัการลงทนุในกองทนุนี้ซึ่งมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศและไม่มกีารป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน

ค�าเตือน :  โปรดอ่านค�าเตอืนด้านหลงั	ข้อความด้านหลงัถอืเป็นส่วนหนึ่งของข้อความด้านหน้า	ซึ่งถอืว่าผู้ลงทนุรบัทราบและยนิยอมผูกพนัแล้ว
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ค�ำเตอืน
 •	 ก�รลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่ก�รฝ�กเงนิ	และมคีว�มเสี่ยงของก�รลงทนุ	ผู้ถอืหน่วยลงทนุอ�จได้รบัเงนิลงทนุคนืม�กกว่�หรอืน้อยกว่�เงนิลงทนุเริ่มแรกกไ็ด้	และอ�จ

ไม่ได้รบัชำ�ระเงนิค่�ข�ยคนืหน่วยลงทนุภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด	หรอือ�จไม่ส�ม�รถข�ยคนืหน่วยลงทนุได้ต�มที่ได้มคีำ�สั่งไว้	ทั้งนี้	ผู้ลงทนุควรซื้อข�ยหน่วยลงทนุ

กบับคุคลที่ได้รบัคว�มเหน็ชอบ

	 •	 ในกรณีกองทุนที่มีก�รลงทุนในต่�งประเทศมิได้มีนโยบ�ยป้องกันคว�มเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด	 ผู้ลงทุนอ�จข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนจ�กก�รลงทุน																						

ในกองทนุดงักล่�ว	และผู้ลงทนุอ�จได้รบัเงนิคนืตำ่�กว่�เงนิลงทนุเริ่มแรกกไ็ด้

	 •	 กองทุนอ�จจะพิจ�รณ�ใช้เครื่องมือป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศทั้งหมด	 (Fully	 Hedge)	 เพื่อไม่ให้เกิดคว�มผันผวนของ																	

ผลตอบแทนที่เป็นเงนิบ�ท

	 •	 ในกรณทีี่กองทนุมกี�รลงทนุในต่�งประเทศ	กองทนุอ�จจะมคีว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเศรษฐกจิ	ก�รเมอืง	และสงัคมของประเทศที่กองทนุไปลงทนุได้															

อีกทั้งยังมีคว�มเสี่ยงที่ท�งก�รของต่�งประเทศอ�จออกม�ตรก�รในภ�วะที่เกิดวิกฤตก�รณ์ที่ไม่ปกติ	 เป็นผลให้กองทุนไม่ส�ม�รถนำ�เงินลงทุนและผลตอบแทน											

กลบัเข้�ม�ในประเทศไทยได้	แม้กองทนุจะได้รบัชำ�ระเงนิต้น	และผลตอบแทนครบถ้วนกต็�ม	ซึ่งอ�จส่งผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รบัคนืเงนิต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 •	 ในกรณทีี่ผู้ลงทนุได้รบัก�รจดัสรรหน่วยลงทนุ	ผู้ลงทนุรบัทร�บและยนิยอมเข้�ผูกพนัต�มร�ยละเอยีดโครงก�รที่ได้รบัอนมุตัจิ�กสำ�นกัง�น	ก.ล.ต.	และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ

โดยชอบด้วยกฎหม�ย	 ตลอดจนข้อผูกพันระหว่�งบริษัทจัดก�ร	 และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำ�ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหม�ยและลงน�มโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของ																							

กองทนุรวม

	 •	 ก่อนก�รทำ�ร�ยก�รสั่งซื้อหน่วยลงทนุ	ข้�พเจ้�ได้รบัหนงัสอืชี้ชวนส่วนสรปุข้อมูลสำ�คญั	และพจิ�รณ�แล้วก่อนตดัสนิใจลงทนุ

	 •	 บรษิทัจดัก�รขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคำ�สั่งซื้อหน่วยลงทนุจ�กผู้ลงทนุ	ในกรณทีี่ผู้ลงทนุปฏเิสธไม่ให้ข้อมูลหรอืให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

	 •	 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมี	 “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจ�กบัญชีเงินฝ�ก”	 หรือคำ�ขออื่นในทำ�นองเดียวกันม�ยังบริษัทจัดก�ร	 หรือผู้สนับสนุนก�รข�ยหรือรับซื้อคืน	 

จะมผีลให้	“คำ�สั่งซื้อ”	ตลอดจน	“คำ�สั่งรอก�รดำ�เนนิก�รเพื่อซื้อหน่วยลงทนุ”	ถูกยกเลกิทนัที
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แบบฟอรม์ FATCA สาํหรบัลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา 

Customer FATCA Form for Individual 
ประเภทกองทนุสว่นบคุคล 

ผูเ้ปิดบญัชี (คํานําหน้า/ชื:อ/นามสกลุ) :   
Applicant Name (Title/Name/Last Name) :  

สญัชาต ิ:                            .                                            
Nationality :  

เลขที:บตัรประชาชน :  
ID Card No. 

หนงัสอืเดินทาง เลขที: :                                         . 
Passport No. 

 
สว่นที: G ความสมัพนัธท์างธุรกจิที:ทา่นมีกบับริษทั 

Part 1 Business relationship with the company 

บุคคลอเมรกินั / U.S. Person 

หากท่านทาํเครื�องหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ�ง โปรดขา้มคาํถามในส่วนของผูท้ี �ไม่ใช่บคุคลอเมริกนัขา้งทา้ยนี(  และกรอกแบบฟอรม์ W-9 
If you check “Yes” in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9 

 

1. ทา่นเป็นบคุคลอเมริกนัใช่หรือไม่  / Are you a U.S. Citizen? 
• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมอืงอเมริกนั แมว่้าท่านอาศยัอยู่นอกสหรฐั 

• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ�งในนั(นคือเป็นพลเมอืงอเมริกนั 

• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรฐั (หรือดินแดนที�เป็นของสหรฐั) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมอืงของสหรฐัตามกฎหมาย 

• You must answer “Yes” if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 

• You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 

• You must answer “Yes” if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 

ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

 

2. ทา่นเป็นผูถ้อืบตัรประจาํตวัผูมี้ถิ:นที:อยูถ่าวรอย่างถูกกฎหมายในสหรฐั (กรีนการด์) ใช่หรือไม่ 
Are you a U.S. Green Card Holder? 
• โปรดตอบ “ใช่” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาติของสหรฐัไดอ้อกบตัรประจาํตวัคนต่างดา้วที�ไดข้ึ(นทะเบยีนเป็นผูม้ถีิ �นที�อยู่ถาวรอย่างถูกตอ้ง

ตามกฎหมายในสหรฐั (กรีนการด์) ใหแ้ก่ท่าน 

• โปรดตอบ “ใช่” ไม่ว่าบตัรประจาํตวัคนต่างดา้วที�ไดข้ึ(นทะเบยีนเป็นผูม้ถีิ �นที�อยู่ถาวรอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐั (กรีนการด์) ของท่านจะหมดอายุ
แลว้หรือยงัไม่หมดอาย ุณ วนัที�ท่านกรอกและลงลายมอืชื �อในแบบฟอรม์นี(  

• โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบตัรประจาํตวัคนต่างดา้วที�ไดข้ึ(นทะเบยีนเป็นผูม้ถีิ �นที�อยู่ถาวรอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐั (กรีนการด์) ของท่านไดถู้กสละ 
ยกเลกิ หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที�ท่านกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์นี( 

• You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you a U.S. alien registration card as a 
lawful permanent resident of the U.S. 

• You must answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date and irrespective of whether such expiration date has 
passed as of the date you sign and complete the form. 

• You should answer “No” if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and 
complete this form. 

ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

 

3. ทา่นมีสถานะเป็นผูมี้ถิ:นที:อยูใ่นสหรฐัเพื:อวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัใช่หรือไม่ 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิ0นที0อยู่ในสหรฐัหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” ตวัอย่างที0ท่านจะถอืวา่เป็นไปตามเกณฑนี์G ในปีปจัจบุนั ทา่นอยู่ในสหรฐัอย่าง
นอ้ย HIJ วนั เป็นตน้ และหากตอ้งการรายละเอยีดเพิ0มเตมิ โปรดศึกษาขอ้มลูใน website ของหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรฐั ดงันีG  http://www.irs.gov/Individuals/International-
Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
You may considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”. You will meet this test if, for instance, during the current year, you 
were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS website http://www.irs.gov/Individuals/International-
Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
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ไม่เป็นบคุคลอเมรกินั / Non-U.S. Person 

หากท่านทาํเครื�องหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึ�ง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มท ั(งส่งเอกสารประกอบ 
If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s) 
1. ทา่นมี (หรือจะมี) การมอบอาํนาจหรือใหอ้าํนาจการลงลายมือชื:อแก่บคุคลที:มีที:อยู่ในสหรฐั เพื:อการใดๆ ที:เกี:ยวขอ้งกบับญัชีที:เปิดไว ้

หรือมีอยูก่บับริษทั ใช่หรือไม่ 
Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person 
with U.S. address? 

ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

2. ทา่นมี (หรือจะมี) ที:อยู่สาํหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรือที:อยู่สาํหรบัการสง่เพื:อดาํเนินการเกี:ยวกบับญัชีที:เปิดไวห้รือมีอยู่กบับริษทัแต่
เพยีงที:อยู่เดียว ใช่หรือไม่ 
Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account? 

ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

3. ทา่นมี (หรือจะมี) ที:อยู่อาศยัในปจัจุบนั หรือที:อยู่เพื:อการติดต่อสาํหรบับญัชีที:เปิดไวห้รือมีอยู่กบับริษทัในสหรฐั ใช่หรือไม่ 
Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account?  

ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

4. ทา่นมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐั เพื:อการตดิตอ่ทา่นหรือบคุคลอื:นที:เกี:ยวขอ้งกบับญัชีที:เปิดไวห้รือมีอยู่กบับริษัทหรือไม่ 
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account? 

ใช่/Yes ไม่ใช่/No 

 

สว่นที: h การยืนยนัและการเปลี:ยนแปลงสถานะของผูท้ี:ไม่มีสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั 

Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status 

1. ท่านยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ และครบถว้นสมบูรณ์ 
You confirm that the above information is true, accurate and complete 

2. ในกรณีที0ท่านไม่ใช่บคุคลอเมรกินั ท่านตกลงที0จะแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีหากมกีารเปลี0ยนแปลงสถานะของทา่นเป็นบคุคลอเมริกนั ภายใตก้ฎหมายภาษอีากรของสหรฐั 
In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. 
Person under U.S. tax law. 

3. ท่านรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที0ทา่นมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบในทนัทเีกี0ยวกบัการเปลี0ยนแปลงใดๆ ในสถานะความไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินัของท่าน หรือการนาํส่งขอ้มูลอนั
เป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นสมบูรณ ์เกี0ยวกบัสถานะความไม่เป็นบคุคลอเมริกนัของท่าน จะไมม่ผีลใหบ้ริษทัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิจิแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที0จะยุติ
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัทา่น ไม่ว่าท ัGงหมดหรอืบางส่วน 
You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any 
false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole 
discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion.  

4. ท่านรบัทราบและตกลงว่า หากท่านมสีถานะเป็นบคุคลอเมรกินั แต่ขอ้มูลที0ใหต้ามแบบฟอรม์นีG หรือตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไม่ครบถว้น
สมบูรณ ์บริษทัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิจิแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที0จะยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัท่าน ไม่ว่าท ัGงหมดหรือแต่บางส่วน 
You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate 
or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such 
relationship as the company may determine in its sole discretion. 

 

สว่นที: i การยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลและการหกับญัชี 

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding 

ภายใตข้องเขตของกฎหมายที0เกี0ยวขอ้ง และ/หรือ ขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบริษทัและหน่วยงานภาษอีากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ท่านตกลงใหค้วามยนิยอม และตกลงที0จะ
ไมเ่พกิถอนการใหค้วามยนิยอมดงักลา่วแก่บรษิทั ในการดาํเนินการดงัต่อไปนีG  

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby 
irrevocably authorize company to: 
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1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของท่านเพื0อประโยชนใ์นการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเก็บภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ0งรวมถงึ หน่วยงานจดัเก็บภาษี
อากรของสหรฐั (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักลา่ว ไดแ้ก่ ชื0อ ที0อยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีจาํนวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัช ีการ
ฝากถอนเงนิในบญัชีในระหว่างปีปฏทินิที0ผ่านมา รายการเคลื0อนไหวทางบญัชี จาํนวนเงนิ ประเภทและมูลค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื0นๆ ที0มอียู่
กบับรษิทั ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มูลอื0นๆ ที0เกี0ยวกบัความสมัพนัธท์างธุรกจิที0อาจถูกรอ้งขอโดยบรษิทั หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื 
ต่างประเทศ ซึ0งรวมถงึ IRS ดว้ย 
Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue 
Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw money 
made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of financial 
products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the 
business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่น และ/หรอื เงนิที0ท่านอาจมหีรอืมสีทิธไิดร้บัจากบริษทั ในจาํนวนที0กาํหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ0ง
รวมถงึ IRS ดว้ย ภายในบงัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึความตกลงใดๆ ระหวา่งบรษิทั และหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักล่าว 
Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required 
by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements 
between the company and such tax authorities; 

หากไมม่กีารดาํเนนิการหกัเงนิจากบญัชขีองท่าน และ/หรอื เงนิไดท้ี0ท่านอาจมหีรอืมสีทิธไิดร้บัจากบรษิทั ตามขอ้ u ขา้งตน้ บริษทัจาํเป็นตอ้งยตุคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัทา่น ไม่ว่า
ท ัGงหมดหรอืบางส่วน ตามที0บรษิทัเหน็สมควร โดยเป็นดลุยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวของบรษิทั ในกรณีที0ท่านไม่กรอกขอ้มลูและลงลายมอืชื0อในแบบฟอรม์นีG ไม่แจง้เพื0อปรบัปรุง
ขอ้มูลตามที0ไดใ้หไ้วต้ามแบบฟอรม์นีG หรอืในกรณีที0ทา่นใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบรูณใ์นแบบฟอรม์นีG 

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire 
business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and 
complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, 
incomplete or inaccurate on this form. 

 
 

ลายมือชื:อของลูกคา้ผูข้อเปิดบญัชี 
 
ชื:อ–นามสกลุ/ Name :                                                                                       .                              
                                   (                                                                       ) 
 

 
 
 
วนัที:/ Date :                               . 
 

 

.                                                                                                                                                                . 

ส่วนของเจา้หนา้ที: 
บลจ. บางกอกแคปปิตอล จาํกดั 

 

 
เจา้หนา้ที0การตลาด :                                                               .   
                      (                                                              ) 
 
ส่วนสนบัสนุนการตลาด :                                                         .                          
                            (                                                        ) 
 

 
 
วนัที:/Date :                              . 
 
 
วนัที:/Date :                             .                              

 
หน่วยงานตรวจสอบ 
(BLS Middle Office) 

 
ชื0อผูต้รวจสอบ :                                                                         .                          
                  (                                                                        ) 
 

 
 

วนัที:/Date :                              . 
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              ขอมูลผูลงทุน (Customer’s Profile) 
(บุคคลธรรมดา) 

 
ขอมูลทั่วไป 
1..  คํานําหนาช่ือ                   * นาย * นาง * น.ส. * อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 

ชื่อ.........................................................................................................นามสกุล.......................................................................................  
      เพศ * ชาย * หญิง  สัญชาติ * ไทย  *อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
      เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง..........................................................ที่อยู...................................................................... 
      .................................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท...................................................... 
2.   สถานภาพการสมรส * โสด * สมรส  * หยา  * มาย 
3.   จํานวนผูอยูในอุปการะ..................................................คน 
4.   วุฒิการศึกษา * ตํ่ากวาปริญญาตรี * ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
                                   * ปริญญาโทหรือเทียบเทา                     * สูงกวาปริญญาโท 
5.   สถานะการทํางาน     * รับจาง/พนักงานเอกชน   * เจาของกิจการ/ผูบริหาร * ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                                    * นักศึกษา    * เกษียณอายุ              * ไมไดทํางาน 
                                    * อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
6.   ลักษณะอาชีพ * ฝายขาย/การตลาด  * บัญชี/การเงิน/การลงทุน * ทนายความ 
                                    * ฝายปฎิบัติการ/บุคคล          * นายหนาคาที่ดิน  * อาจารย/ครู/ฝกอบรม 
                                    * บริการทางสาขาวิชาชีพ       * วิศวกร/คอมพิวเตอร          * ศิลปะ/บันเทิง/ชางฝมือ 
                                    * คาอัญมณี/เพชรพลอย/ทองคํา   * คาของเกา/วัตถุโบราณ  * ทําธุรกิจสถานบริการตามกฎหมาย 
                                    * รับแลกเปลี่ยนเงินตรา         * คาสิโนหรือบอนการพนัน   * โอนและรับโอนเงินท้ังภายในและตางประเทศ 
                                    * คาอาวุธยุทธภัณฑ              * นายหนาจัดหางาน            * นําเที่ยวหรือบริษัททัวร 
                                    *  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………… 
7.   ฐานะทางการเงิน       รายไดรวมของทานตอเดือน 
                                    * ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท * ระหวาง 15,001 - 40,000 บาท * ระหวาง 40,001 – 70,000 บาท 
                                    * ระหวาง 70,001 – 100,000 บาท       * สูงกวา100,000  บาท        
                                    ภาระทางการเงินของทานตอเดือน เชน คาผอนบาน คาผอนรถ คาเลาเรียนบุตร เปนตน 
                                   * ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท        * ระหวาง 15,001 - 40,000 บาท        * ระหวาง 40,001 – 70,000 บาท 
                                    * ระหวาง 70,001 – 100,000 บาท      * สูงกวา100,000  บาท        
                                    มูลคาเงินลงทุนท่ีมอบหมายใหบริษัทจัดการ (เฉพาะกองทุนรวม)........................................................................บาท 
                                    โปรดระบุทรัพยสินอ่ืนของทาน.....................................................รวมมูลคาประมาณ........................................บาท 
8.   ช่ือสถานท่ีทํางาน...................................................................ตําแหนง..............................................ประเภทธุรกิจ....................................... 
      ท่ีอยู.......................................................................................................................................................................................................... 
      สถานที่ติดตอ...........................................................................................................................................โทรศัพท...................................... 
9.   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยที่ทานจะลงทุนในครั้งน้ี * นอย               * ปานกลาง           * มาก 
10. การยอมรับความเสี่ยงในหลักทรัพยที่ทานจะลงทุนในครั้งนี้                             * นอย               * ปานกลาง           * มาก 
11. เคยลงทุนในหลักทรัพย * ไมเคย * เคย (ระบุประเภทหลักทรัพยไดมากกวา 1 ประเภท) 
      ประเภทหลักทรัพย * กองทุน * ตราสารหนี้ * อื่นๆ ( โปรดระบุ )................................... 
12. วัตถุประสงคการลงทุน * ออมเงิน * เพื่อผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝาก * เพ่ือการศึกษา * เพ่ือการเกษียณอายุ         

ผูรับผลประโยชน (ผูรับผลประโยชนในท่ีนี้ ไมใชทายาทหรือผูรับมรดกแตหมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีไดรับประโยชนทอดสุดทายจากการทําธุรกรรม   
หรือมีอํานาจควบคุม/ตัดสินใจในทอดสุดทายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมดวย)ชื่อ................................................นามสกุล........................................ 
ท่ีอยู........................................................................................................................................................................................................... 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................หมายเลขโทรศัพท..................................................... 

 โปรดระบุขอจํากัดในการลงทุนของทาน เชน ตองการ / ไมตองการลงทุนในหลักทรัพยใดเปนพิเศษ ขอคํานึงเรื่องภาระภาษี เปนตน และขอมูลใดๆ         
ซึ่งทานคิดวาเปนประโยชนตอการวิเคราะหภาวะทางการเงินและวัตถุประสงคในการลงทุนของทาน                     
................................................................................................................................................................................................................. 
 

 
  เจาหนาที่ผูไดรับอนุญาต..............................................................                 ลงชื่อ...........................................................................ผูลงทุน 
  รหัสประจําตัวผูไดรับ  License………………….............................                        วัน..............เดือน.......................พ.ศ..................                     
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วันที่..........................................................  

แบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ีเหมาะสม (Risk Profile)  (บุคคลธรรมดา/นติิบุคคล) 
ชื่อผู้ลงทุน..................................................................................................................เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................Email..........................................................เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล...................................... 

เพ่ือช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สูงสุดส าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ ขอให้เลือกค าตอบที่คิดวา่ดีที่สุดส าหรบัผูล้งทุนตามค าถามดังนี้ 
บุคคลธรรมดา : โปรดตอบค าถามข้อ 1 – 11 ให้ครบทุกข้อ และนิตบิุคคล : โปรดตอบค าถามข้อ 3  – 11 ให้ครบทุกข้อ 

ค าเตือน: การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามที่บริษัทจัดการกองทุนร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าที่ลูกค้าแตล่ะรายจะได้รับ 
  ส าหรับ

เจ้าหน้าท่ี                   ผลการประเมิน รับความเสี่ยงค่าเงิน 

 
 

 
      

 
    

 
    

 
  o ได ้       o ไม่ได ้

 

  เจ้าหน้าทีผู่้บันทึกรายการ   เจ้าหน้าทีผู่้รับมอบอ านาจ   ผู้แนะน าการลงทุน   
รหัสผู้แนะน าการลงทุน
............................   

 โปรดเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Risk Profile) กับตารางความเสี่ยงด้านหลังแบบฟอร์มนี้ โดยผลที่ได้จากการประเมิน Risk Profile นี้จะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณา 
การลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ควรค านึงเป้าหมาย ระยะเวลาลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ลงทุน 

  

   

นายทะเบียน 

 ส าหรับการลงทุนท่ัวไป 

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าใด 
(1) เกิน 60 ปี (2) 50 – 60 ปี 
(3) 35 – 49 ปี (4)  ต่ ากว่า 35 ปี 

2. ระดับการศึกษาของท่าน 
(1) ต่ ากว่าปริญญาตรี (2)  ต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วย           
ลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือderivatives) 
(1) ไม่มี  (2) น้อยกว่า 1 ปี 
(3) 1 – 5 ปี (4)  มากกว่า 5 ปี 

ค าแนะน าส าหรับการตอบค าถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ค าว่า “เงินลงทุนในส่วนน้ี” 
ในกรณีกองทุนรวมให้หมายถึง 
- กรณีท่ีท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการขอให้ ท่าน 
พิจารณาถึงเงินลงทุนในกองน้ัน หรือ 

-  ถ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการหรือประสงค์ท่ี  
จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการขอให้ท่านพิจารณาถึงเงิน
ลงทุนในกองทุนท่ีรับความเสี่ยงได้สูงที่สุด 

4. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนน้ี 
(1) น้อยกว่า 1 ปี (2) ต้ังแต่ 1 – 3 ปี 
(3) มากกว่า 3 - 7 ปี (4)  มากกว่า 7 ปี  

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนน้ีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าหรือไม่ 
(1) ต้องการมากท่ีสุด (2) ต้องการบ้าง 
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ 

6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนน้ีเทียบกับทรัพย์สินของท่าน 
(1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) มากกว่าร้อยละ 30 – 60  
(3) ร้อยละ 10 – 30  (4) น้อยกว่าร้อยละ 10 

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน 
(1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทน

ท่ีสูงขึ้นบ้าง 
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ี  

สูงขึ้นบ้าง 
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
(4) อยากได้ผลตอบแทนท่ีสูง โดยไม่มีข้อจ ากัดในการลงทุน 

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะ   
ยาวแต่มีความเสี่ยงท่ีจะท าให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด 
(1) น้อยสุด โดยต้องการเน้นการลงทุนท่ีสร้างกระแสรายได้ประจ า และให้ความ   

ปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับท่ีต่ าสุด 
(2) รับได้ในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง 

เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยาว 
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ

ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในระยะยาว 
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีสูงสุดในระยะยาว 

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้  
ผลตอบแทนในระดับท่ีต่ ากว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจท าให้อ านาจในการซื้อลดลง
ได้ เม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปน้ีตรงกับ
ท่านมากท่ีสุด 
(1) เงินต้นส าหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ ากว่าอัตรา

เงินเฟ้อ 
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ 
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหน่ึง โดยสามารถรับ

ความเสี่ยงได ้
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากท่ีสุด โดยสามารถรับความ

เสี่ยงได้เต็มท่ี 

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพยได้มาก
เพียงใด 
(1) ต่ ากว่าร้อยละ 10  (2) ร้อยละ 10 – 20  
(3) มากกว่าร้อยละ 20 – 50  (4) มากกว่าร้อยละ 50 

 ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ 
ร้อยละ 20 ของมูลค่ากองทุนหรือการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

11. ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่  
 ได้   ไม่ได ้

 
ลงชื่อ................................................................................................(ผู้ลงทุน) 
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วันที่..........................................................  

แบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ีเหมาะสม (Risk Profile)  (บุคคลธรรมดา/นติิบุคคล) 
ชื่อผู้ลงทุน..................................................................................................................เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................Email..........................................................เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล...................................... 

เพ่ือช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สูงสุดส าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ ขอให้เลือกค าตอบที่คิดวา่ดีที่สุดส าหรบัผูล้งทุนตามค าถามดังนี้ 
บุคคลธรรมดา : โปรดตอบค าถามข้อ 1 – 11 ให้ครบทุกข้อ และนิตบิุคคล : โปรดตอบค าถามข้อ 3  – 11 ให้ครบทุกข้อ 

ค าเตือน: การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามที่บริษัทจัดการกองทุนร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าที่ลูกค้าแตล่ะรายจะได้รับ 

 

 ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี                   ผลการประเมิน รับความเสี่ยงค่าเงิน 

 
 

 
      

 
    

 
    

 
  o ได ้       o ไม่ได ้

 

  เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการ   เจ้าหน้าทีผู่้รับมอบอ านาจ   ผู้แนะน าการลงทุน   
รหัสผู้แนะน าการลงทุน
............................   

 
โปรดเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากแบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Risk Profile) กับตารางความเส่ียงด้านหลังแบบฟอร์มนี้ โดยผลที่ได้จากการประเมิน Risk Profile นี้จะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณา 
การลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ควรค านึงเป้าหมาย ระยะเวลาลงทุน และระดับความเส่ียงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ รวมถึงความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ลงทุน 

  

   

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 ส าหรับการลงทุนท่ัวไป 

1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าใด 
(1) เกิน 60 ปี  (2) 50 – 60 ปี 
(3)  35 – 49 ปี  (4) ต่ ากว่า 35 ปี 

2. ระดับการศึกษาของท่าน 
(1) ต่ ากว่าปริญญาตรี (2) ต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วย
ลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือderivatives) 
(1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี 
(3) 1 – 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี 

ค าแนะน าส าหรับการตอบค าถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ค าว่า “เงินลงทุนในส่วนน้ี” 
ในกรณีกองทุนรวมให้หมายถึง 
- กรณีท่ีท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการขอให้

ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองน้ัน หรือ 
- ถ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการหรือประสงค์

ท่ีจะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการขอให้ท่านพิจารณาถึงเงิน
ลงทุนในกองทุนท่ีรับความเสี่ยงได้สูงที่สุด 

4. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนน้ี 
(1) น้อยกว่า 1 ปี (2) ต้ังแต่ 1 – 3 ปี 
(3) มากกว่า 3 - 7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี 

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนน้ีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าหรือไม่ 
(1) ต้องการมากท่ีสุด (2) ต้องการบ้าง 
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ 

6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนน้ีเทียบกับทรัพย์สินของท่าน 
(1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) มากกว่าร้อยละ 30 – 60  
(3) ร้อยละ 10 – 30  (4) น้อยกว่าร้อยละ 10 

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน 
(1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบ้าง 
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทน

ท่ีสูงขึ้นบ้าง 
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
(4) อยากได้ผลตอบแทนท่ีสูง โดยไม่มีข้อจ ากัดในการลงทุน 

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะ
ยาวแต่มีความเสี่ยงท่ีจะท าให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด 
(1) น้อยสุด โดยต้องการเน้นการลงทุนท่ีสร้างกระแสรายได้ประจ า และให้ความ

ปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับท่ีต่ าสุด 
(2) รับได้ในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้

บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยาว 
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ

ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในระยะยาว 
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีสูงสุดในระยะยาว 

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้
ผลตอบแทนในระดับท่ีต่ ากว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจท าให้อ านาจในการซื้อลดลง
ได้ เม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปน้ีตรงกับ
ท่านมากท่ีสุด 
(1) เงินต้นส าหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราเงินเฟ้อ 
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ 
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหน่ึง โดยสามารถรับ

ความเสี่ยงได ้
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากท่ีสุด โดยสามารถรับความ

เสี่ยงได้เต็มท่ี 

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มาก
เพียงใด 
(1) ต่ ากว่าร้อยละ 10  (2) ร้อยละ 10 – 20  
(3) มากกว่าร้อยละ 20 – 50  (4) มากกว่าร้อยละ 50 

 ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่
ร้อยละ 20 ของมูลค่ากองทุนหรือการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

11. ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่  
 ได้   ไม่ได ้

 
ลงชื่อ................................................................................................(ผู้ลงทุน)
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วันที่..........................................................  

แบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ีเหมาะสม (Risk Profile)  (บุคคลธรรมดา/นติิบุคคล) 
ชื่อผู้ลงทุน..................................................................................................................เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................Email..........................................................เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล...................................... 

เพ่ือช่วยให้ผู้ลงทุนทราบความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้สูงสุดส าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ ขอให้เลือกค าตอบที่คิดวา่ดีที่สุดส าหรบัผูล้งทุนตามค าถามดังนี้ 
บุคคลธรรมดา : โปรดตอบค าถามข้อ 1 – 11 ให้ครบทุกข้อ และนิตบิุคคล : โปรดตอบค าถามข้อ 3  – 11 ให้ครบทุกข้อ 

ค าเตือน: การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามที่บริษัทจัดการกองทุนร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค าแนะน าที่ลูกค้าแตล่ะรายจะได้รับ 
  ส าหรับเจ้าหน้าที่                   ผลการประเมิน รับความเสี่ยงค่าเงิน 
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  เจ้าหน้าทีผู่้บันทึกรายการ   เจ้าหน้าทีผู่้รับมอบอ านาจ   ผู้แนะน าการลงทุน   
รหัสผู้แนะน าการลงทุน
............................   

 
โปรดเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากแบบประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Risk Profile) กับตารางความเส่ียงด้านหลังแบบฟอร์มนี้ โดยผลที่ได้จากการประเมิน Risk Profile นี้จะถูกน าไปใช้ประกอบการพิจารณา 
การลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ควรค านึงเป้าหมาย ระยะเวลาลงทุน และระดับความเส่ียงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ รวมถึงความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ลงทุน   

   

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ส าหรับการลงทุนท่ัวไป 
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าใด 
(1) เกิน 60 ปี (2) 50 – 60 ปี 
(3) 35 – 49 ปี (4) ต่ ากว่า 35 ปี 

2. ระดับการศึกษาของท่าน 
(1) ต่ ากว่าปริญญาตรี (2) ต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วย
ลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือderivatives) 
(1) ไม่มี (2) น้อยกว่า 1 ปี 
(3) 1 – 5 ปี (4) มากกว่า 5 ปี 

ค าแนะน าส าหรับการตอบค าถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ค าว่า “เงินลงทุนในส่วนน้ี” 
ในกรณีกองทุนรวมให้หมายถึง 
- กรณีท่ีท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดการขอให้
ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองน้ัน หรือ 
- ถ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการหรือประสงค์
ท่ีจะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการขอให้ท่านพิจารณาถึงเงิน
ลงทุนในกองทุนท่ีรับความเสี่ยงได้สูงที่สุด 

4. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนน้ี 
(1) น้อยกว่า 1 ปี (2) ต้ังแต่ 1 – 3 ปี 
(3) มากกว่า 3 - 7 ปี (4) มากกว่า 7 ปี 

5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนน้ีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าหรือไม่ 
(1) ต้องการมากท่ีสุด (2) ต้องการบ้าง 
(3) ต้องการเพียงเล็กน้อย (4) ไม่มีความต้องการ 

6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนน้ีเทียบกับทรัพย์สินของท่าน 
(1) มากกว่าร้อยละ 60 (2) มากกว่าร้อยละ 30 – 60  
(3) ร้อยละ 10 – 30  (4) น้อยกว่าร้อยละ 10 

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน 
(1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทน

ท่ีสูงขึ้นบ้าง 
(2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ี

สูงขึ้นบ้าง 
(3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
(4) อยากได้ผลตอบแทนท่ีสูง โดยไม่มีข้อจ ากัดในการลงทุน 

8. การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะ
ยาวแต่มีความเสี่ยงท่ีจะท าให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด 
(1) น้อยสุด โดยต้องการเน้นการลงทุนท่ีสร้างกระแสรายได้ประจ า และให้ความ

ปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับท่ีต่ าสุด 
(2) รบัได้ในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้

บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยาว 
(3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ

ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในระยะยาว 
(4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีสูงสุดในระยะยาว 

9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้
ผลตอบแทนในระดับท่ีต่ ากว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจท าให้อ านาจในการซื้อลดลง
ได้ เม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปน้ีตรงกับ
ท่านมากท่ีสุด 
(1) เงินต้นส าหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ ากว่าอัตรา

เงินเฟ้อ 
(2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ 
(3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหน่ึง โดยสามารถรับ

ความเสี่ยงได ้
(4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากท่ีสุด โดยสามารถรับความ

เสี่ยงได้เต็มท่ี 

10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้มาก
เพียงใด 
(1) ต่ ากว่าร้อยละ 10 (2) ร้อยละ 10 – 20  
(3) มากกว่าร้อยละ 20 – 50 (4) มากกว่าร้อยละ 50 

 ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่  
ร้อยละ 20 ของมูลค่ากองทุนหรือการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

11. ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่  
 ได้   ไม่ได ้

 
ลงชื่อ................................................................................................(ผู้ลงทุน) 
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โปรดรวมคะแนนตามที่ระบุใน (  ) ของแต่ละข้อที่เลือกในหัวข้อ I.ส าหรับการลงทุนทั่วไป แล้วพิจารณาร่วมกับหัวข้อ II.ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในต่างประเทศต้ังแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่ากองทุน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ และน ามาเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมิน
นักลงทุน ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้ และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมตามตารางข้างล่างนี้ 

ระดับ
คะแนน 

(นิติ
บุคคล) 

ระดับ
คะแนน 
(บุคคล

ธรรมดา) 

ประเภทนักลงทุน 

ระดับ 
ความเสีย่ง 
ที่สามารถ
ลงทนุได้ 

สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม 

เงินฝากและ
ตราสารหนี้
ระยะส้ัน 

ตราสารหนี ้
ภาครัฐทีม่ ี

อายุมากกวา่ 1 ป ี

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุน
ทางเลือก* 

ไม่ถึง 13 ไม่ถึง 15 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทน
มากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่
ต้องการความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค์การลงทุน
ในระยะสั้นๆ 

ระดับที่ 1 >60% <20% <10% <5% 

ระหว่าง 
13 - 18 

ระหว่าง 
15 - 21 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปาน
กลางค่อนข้างต่ า หมายความว่า ท่านเป็นผู้
ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเน้นปกป้องเงิน
ลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ าเสมอจากการ
ลงทุน 

ระดับที่ 1 - 4 <20% <70% <20% <10% 

ระหว่าง 
19 - 24 

ระหว่าง 
22 - 29 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงปาน
กลางค่อนข้างสูง หมายความว่า ท่านสามารถ
ยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้ 

ระดับที่ 1 - 5 <10% <60% <30% <10% 

ระหว่าง 
25 - 30 

ระหว่าง 
30 - 36 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง 
หมายความว่า ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยง
ได้สูงรับความผันผวนของตลาดได้และสามารถ
ยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว 

ระดับที่ 1 - 7 <10% <40% <40% <20% 

ต้ังแต่ 31 
เป็นต้นไป 

ต้ังแต่ 37 
เป็นต้นไป 

แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทเสี่ยงสูง
มาก/เสื่ยงสูงมากอย่างมีนัยส าคัญ หมายความ
ว่า ท่ านต้องการไ ด้รั บโอกาสที่ จ ะไ ด้รั บ
ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงและยอมรับการ
ขาดทุนได้ใน significant portion 

ระดับที่ 1 - 8 <5% <30% >60% <30% 

*รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

เฉพาะหลักทรัพย์ประเภทกองทุน ระดับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ 

ระดับความเสี่ยง ประเภท ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทนุเป็นหลัก 

เสี่ยงต่ า 1 กองทุนรวมตลาด
เงินที่ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ 

-มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือ
ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมีก าหนดช าระคืนเมื่อ
ทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าท าสัญญานั้น และมี 
portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน 

เสี่ยงปาน
กลาง
ค่อนข้าง
ต่ า 

2 กองทุนรวมตลาด
เงิน 

-มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด ซึ่งมีก าหนดช าระคือเมื่อทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนใน
ทรัพย์สินหรือเข้าท าสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน 

3 กองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล 

-มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

4 กองทนุรวมตราสาร
หนี ้

-มีมูลค่าการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนีท้ั่วไปในขณะใดๆ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
-กองทุนรวมตราสารหนีท้ี่มีมูลค่าการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(non-investment grade)/ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ไม่เกิน 20% NAV 

เสี่ยงปาน
กลาง
ค่อนข้าง
สูง 

5 กองทุนรวมผสม -มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก 

กองทุนรวมตราสารหนี ้ -กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(non-investment grade)/ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ไม่เกิน 20% NAV แต่น้อยกว่า 80% 
NAV 

เสี่ยงสงู 6 กองทุนรวมตราสารทุน -มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

กองทุนรวมตราสารหนี ้ -กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(non-investment grade)/ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
NAV 

7 กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

-มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) โดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียรอบระยะเวลา
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เสี่ยงสงู
มาก 

8 กองทุนรวมที่มีการ
ลงทุนในทรัพยส์ิน
ทางเลือก 

-มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(REITs)/กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure fund)/กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (property fund)/ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ 
ทองค า น้ ามันดิบ เป็นต้น โดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในตรา
สารที่มีหุ้นกู้อนุพันธ์ (structured note) ที่ไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย 

เสี่ยงสงู
มาก
อย่างมี
นัยส าคัญ 

8+ กองทุนรวมที่มีความ
เสี่ยงจากการลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ 

-มีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivatives) การกู้ยืม/repo เพ่ือการลงทุนและ short selling อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ การ
ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ หมายถึง การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนที่มากกว่าที่ก าหนดไว้ ส าหรับกรณีกองทุนรวม
ทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV (กรณีใช้ commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR 
(กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR approach) 

หมายเหต ุ
1.กรณกีองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศที่ไม่ป้องกนัความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนควรรับทราบถึงความเสี่ยง FX ในทกุกรณ ีไม่ว่าผู้ลงทุนจะมี Risk 
Profile อย่างไร 
2.กรณีกองทุนประเภทเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรได้รับค าแนะน าจากผู้ขายถึงลักษณะของกองทุนและความเสี่ยงโดยละเอียดในทุกกรณี 



      
  ใบแจงขอมูลเพิ่มเติม 

 (สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา) 
Supplement Form (for Individual) 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  สําหรับเจาหนาที่กรอก Official Use 

                                                                                                                                                                                                    เลขที่ผูถือหนวยลงทุน Unitholder Number  

            

วันที่....................................................................... 
Date 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด / ผูสนันสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
Bangkok Capital Asset Management Co.,Ltd./ Selling Agent 

คํานําหนาชื่อ * นาย/Mr. * นาง/Mrs. * นางสาว/Ms. * อื่นๆ/Other……………………………………….............. 
Predix 
ชื่อผูถือหนวยลงทุน (ชื่อ)..................................................................................(นามสกุล).............................................................................. 
Name of Unitholder (Name)                                                                         (Surname)        
 
  ขอมูลผูถือหนวยลงทุน Unitholder Information 
 
1.สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ทานถือ) Nationality (ies) (Please specify all the nationalities that you hold) 
   1. ................................................................ 2. .............................................................. 3. .................................................................... 
2.ประเทศที่เกิด Country of Birth………………………………………………………………………………………………………………............ 
3.ที่อยูในตางประเทศ (ถามี) Residence address in other countries (if any) 
   ประเทศ Country……………………………………………………………………………………………………………………………............. 
   ที่อยู Address……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
                        ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
4. หมายเลขติดตอในตางประเทศ (ถามี) (โปรดระบุรหัสประเทศตามดวย หมายเลขโทรศัพทบาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, อื่นๆ) 
    Contact Number(s) in other countries ( if and) (Please also fill in country code – Home Phone, Mobile Phone, Fax etc.) 

1. ................-........................................2. ..................-...........................................3. .....................-............................................... 
5. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอไดในตางประเทศ (ถามี) Mailing address in other countries (if any) 
   ประเทศ Country……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
   ที่อยู Address………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
                        ………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
6. ชื่อ,ที่อยู และประเทศท่ีอาศัย/ภูมิลําเนาของผูรับอํานาจใหดําเนินการเกี่ยวกับบัญชี (ถามี) 
    Name, address and country or residence/domicile of the person authorized under a power of attorney to perform any act in 
    relation to the account (if any)    
                          ชื่อ Name                                                    ที่อยู Address                                              ประเทศ Country                               

1. …………………………………    ……………………………………………………………    …………………………………….…. 
2. …………………………………    ……………………………………………………………    …………………………………….…. 
3. …………………………………    ……………………………………………………………    …………………………………….…. 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทีข่าพเจาใหไวแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด เปนขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ 
I warrant that all the information furnished by me to Bangkok Capital Asset Management Co.,Ltd. is true,complete and accurate in all respects. 
 
                                                                                      

 
 …………………………………………………………….. ผูถือหนวยลงทุน Unitholder                                            
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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�........................................................... 



 
 

 
 
 
 
 

 ��������	
���������� 
                                        ����������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ��ก��� ____________________________________ 	�
������� _____________ 

     ���������ก������� (IC) ______________________ ���� __________________ 

     �� /��
� ________________________________________________________ 

     �����������ก��� _____________________________ ���� __________________ 
       

 

���ก�����	 ��� ��/���	�������������������� _2018_V.01.02_20181116 



 



 
 

 
 

บัตรตวัอย่างลายมือชื�อ 

(Specimen of Signature) 
 

 

 �	������������������� 
Specimen of Signature  

 
����        ��+����	
�� 
Name -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trading Account No. ---------------------------- 
ก��3����	���������������� 2 ��	5���� 1 7���	���������������� 
Please sign twice for such specimen of signature 
 
�	����������������7����� 1  1. 2. 
1st Specimen of Signature ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 
 
 
�	����������������7����� 2 (>?���) 1. 2. 
2nd Specimen of Signature (if any) ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 
 
�BC�D�E?��?������FG	� 
 

����HI?7DJ�ก������ 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
����KL 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�	�����M���N�?�	������ 
 
 

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

 

� � 



 



FundConnext 

 

 8  2560 

  

 



  1  

1.  (SET) 

2.  (Suitability Test) 

   (SEC) 

3.  /  (AIMC) 

4.  W-9  Internal Revenue Service(IRS) 

5.  W-8BEN  Internal Revenue Service(IRS) 
  

  



- - 

*  /   Residence Registration Address / Address in home country 

FundConnext 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

* * 
* 

* 

 ( )  Spouse Information (if any)  

 (  20   )  
Number of children  who is under 20 and not married 

 Gender 

 -  ( ) 

 -  Name - Surname 

 -  Name - Surname 

Name - Surname (English) 

 ( . .) Date of Birth ( A.D.) 

 Mobile 

 Nationality 

 ID type  

 ID Type   1 
First Child 

 2  
Second Child 

 Address No. 

 Soi 

 District/Amphur  Postal Code 

 Telephone 

 Moo No. 

 Road 

/  Building/Mooban 

 Sub-district/Tambon 

 Province 

 Country 

 Floor 

 Marital Status 

 ID Card 

 Single  Married  Divorced  Widowed 

 E-mail 

 Male  Mr.  Title 

 Title 

 Title 

 Mr. 

 Female  Mrs. 

 Mrs. 

 Miss 

 ( . .) Date of Birth ( A.D.) 

 Miss 

 Other 

 Other 

 Date 

 Telephone 

 ID Type  

 No. - - - - 
 ID Card 

 Passport 
 Issuing Country 

 Not Expired 
 Alien Registration Card 

 No. 

- - 

- - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 /   Government ID / State Enterprise ID  Driver License 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 
 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

 No. 
 ID Card 

 Passport 
 Issuing Country 

 Not Expired 
 Alien Registration Card 

 Alien Registration Card 

 No. 

 /   Government ID / State Enterprise ID  Driver License 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 
 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

 No. 

 Passport  Issuing Country 
 No. 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

1.  Personal Information - For Mutual Fund Account 

2.  Address 

 /   Mr.  /   Miss 

 -  Name - Surname 

 ID Type   ID Card 

 Title  ( . .) Date of Birth ( A.D.) 

 Alien Registration Card 
 No. 

 Passport  Issuing Country 
 No. 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 

 ( . .) Expiry Date: ( A.D.) 
 /   Mr.  /   Miss 

* Required 

*   Workplace Address 

 Address No. 

 Company name 

 Soi 

 District/Amphur  Postal Code 

 Telephone 

 Moo No. 

 Road 

/  Building/Mooban 

 Sub-district/Tambon 

 Province 

 Country 

 Floor 

  
Same as Residence Registration Address 

 ( )  
Other (Please specify) 

 1 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 

 
 

 
 

         

   
   

   

  



* Required 

 Occupation  Business Type 
  Agriculturist  /   Antique Trading 

  Recruitment Agency 

  Family Business   
Domestic or International Money Transfer 

  Corporate Employee 

  State Enterprise Employee 

 /   Casino / Gambling 

 ( )  Other (Please specify) 

 ( )  Other (Please specify) 

 /   Housewife 

  Foreign Currency Exchange 

  Self-Employed 

 /  /    
University / School / Education Center 

 /   Business Owner 

 /   Buddhist Monk / Priest 

 /   Financial Service / Banking 

  Politician 
  Retirement  /   Insurance / Assurance 

  Government Employee 
  Entertainment Business 

 /   Student 
  Property / Real Estate 

 /   Doctor / Nurse 

 /   Jewelry / Gold Trading 

  Investor 

 /   Hotel / Restaurant 

 /   Teacher  /   Travel Industry / Travel Agency 

 /  /  /  /  /  
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque 

  Armament 

 Applicant Signature 
(                                                            ) 

  
Do you consent to the deduction of withholding tax against  
dividend payment? 

 Consent  Do not consent 

 ( )  Monthly Income (Baht)  Source of Income  

< 15,000 
 Salary 

 Savings 

 Own Business 

15,001 - 30,000  Inheritance 

 Retirement Fund 

 ( ) Other (Please specify)  

100,001 - 500,000 

30,001 - 50,000 
500,001 - 1,000,000 

50,001 - 100,000 

> 1,000,000  Investment 

* * 

* * 

 Source of Income's Country 

  Thailand 

(  1   You can select more than 1 item) 

 ( ) Other (Please specify)  

* * 

 Referral 

*   Contact Address 

 Address No. 

 Soi 

 District/Amphur  Postal Code 

 Telephone 

 Moo No. 

 Road 

/  Building/Mooban 

 Sub-district/Tambon 

 Province 

 Country 

 Floor 

  
Same as Residence Registration Address 

 ( )  
Other (Please specify) 

  
Same as Workplace Address 

Do you have any money laundering infringement record? 
  

Are you a politician or connected to any Political person? 

 Yes  No 
 Yes  No 

* 
* 

Have you ever been denied to process transaction from other 
Þnancial institutions? 

 Yes  No 

* 

 Accepted By 

 2 

2.   Address 

3.   Background 

 
✔

✔ ✔✔✔

 



4.  Account Information - For Mutual Fund  For your own account 

 Mailing Address* 

 Address No. 

 Soi 

 District/Amphur  Postal Code 

 Telephone 

 Moo No. 

 Road 

/  Building/Mooban 

 Sub-district/Tambon 

 Province 

 Country 

 Floor 

  
Same as Residence Registration Address 

  
Same as Contact Address 

  
Same as Workplace Address 

 
E-mail 

 ( )  
Other (Please specify) 

 Investment Objective* 

 Short-term Investment 

 For Tax BeneÞts 

   Same as Bank Account for Subscription 

 Retirement Investment 

 Long-term Investment 

 ( ) 
Other (Please specify) 

 For Savings 

* 
Bank Account for Subscription

   

* 
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

 
No. 

1 

2 

3 

4 

 
Main Bank Account 

 
Bank 

 
Branch 

 
Account No. 

 
Account Name 

5 

 
No. 

1 

2 

3 

4 

 
Main Bank Account 

 
Bank 

 
Branch 

 
Account No. 

 
Account Name 

5 

 ( )  Other (Please specify) 

FundConnext 

* Required 

 Customer Account No.*  Account Type*

 Investment Consultant 

 Investment Consultant's License No. 

  Segregate 
  Omnibus 

(  1   You can select more than 1 item) 

 Date 

 Applicant Signature 
(                                                            ) 

 3 

- - 

✔    

✔    

 



FundConnext 

   FundConnext  
 (“ ”)   (“ ”)  

1.   
  (   

)   
2.     /  

      
  8   

   
 

3.         
  /  /  

 /  /  
 

4.     
    

    
    /  

   
 

5.     
      

 
6.   FundConnext  

 FundConnext  
 FundConnext    

  
7.      LTF  RMF   /  

 /    
 

8.    /  /     
   (SMS)  (email)    applications   

(  LINE, WhatsApp, Messenger  Facebook)      (email address)  
   applications  download   

       
     

   (email address)   
   

9.   ( )   
 (  FATCA )   

    /    (  FATCA  
Form  FATCA Form) (  “ ”)      

   
  /    /  

 
10.     

  
    

 
11.     

 FundConnext  

     (1)    
     (2)     
            
     (3)  /  /  (  
         )      
          . . .   
 ( )  
 ( )  
 ( )    
        
 ( )    
         
        
     (4)  RMF  LTF   LTF  RMF   
            RMF  LTF      
          

     (1)  
     (2)  
     (3)  

 

 4 



FundConnext  Date 

1.  
 1-10   

2.       

.  55   . 35 – 44  

.   75  .  50  75  

.  25  50  .  25  

3.  
.  .       

.  .   

4.   (  1 ) 
.  .        

.   

6.    

7.   

.   

.   

.   

.   

10.   100,000   85,000   

 11-12  
 

.   

.   

.   

.    

.  1  2.5%   

.  2  7%  1% 

.  3  15%   5% 

.  4  25%  15% 

.     

8.    
.  .    

.  .   

5.  
.  1  . 1  3      . 3  5  

 

30% 

20% 

10% 

  0% 
  2.5% 

-10% 

-20% 

 

.  5  

9. /   
. 5%  .  5%-10% 

11.    
        

.  .  

 
12.    

.  .  

.  10%-20% .  20%  

. 45 – 55  .  35   

 

 5 

 
(                                                            ) 

  7% 

  15% 

  -5%   -1% 

2 1 4 3 

  25% 

  -15% 

- - 

 



FundConnext  Date 

 1   

 2  

 3  (Basic Asset Allocation) 

 . = 1      . = 2        . = 3        . = 4  
 4  

  1 – 10 
 11  12  

 

 6 

 

 15 1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

15-21 

22-29 

30-36 

37  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

>60% 

<20% 

<10% 

<10% 

<5% 

<70% 

<60% 

<40% 

<30% 

<20% 

<20% 

<10% 

<30% 

<40% 

<60% 

<10% 

<5% 

<10% 

<20% 

<30% 

 
 

  
 1  

 

 

 * 

*    

(                                                                   ) 

(                                                                   ) 

- - 
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