
 

 

 

เอกสารการเปดิบัญชีกองทุน 

1. แบบค าขอเปดิบัญชีกองทุน จ านวน 1 ชุด  

2. ใบค าสัง่ซ้ือ จ านวน 1 ชุด 

3. แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน และประเมินระดับความเสีย่งในการลงทุน จ านวน 1 ชุด 

4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมรกัิน/ไม่เป็นบุคคลอเมรกัิน จ านวน 1 ชุด 

5. หลักฐานการช าระเงนิ Bill Payment จ านวน 1 ชุด 

6. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด (รบัรองส าเนาถูกต้อง พรอ้มลงนาม) 

7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกสกิรไทย / ทหารไทย / ธนชาต) จ านวน 1 ชุด 

(รบัรองส าเนาถูกต้อง พรอ้มลงนาม) 

 

จดัสง่เอกสารมาท่ี... 

ลูกค้าเดิม สง่เอกสารถึงผู้แนะน าการลงทุนของท่าน 

ลูกค้าใหม่ สง่ถึง… 

ฝ่ายบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตช่ัน  

บรษัิทหลักทรพัย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

1-7 อาคารซิลลิคเฮา้ส ์Unit 1A ช้ัน 4  

ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ... 

ฝ่ายกองทุน 02-618-1116, 02-618-1019 

BLS Customer Service  02-618-1111 
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ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจัดตัง้และจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  ทหารไทย จ ากดั (บลจ.) โดยข้าพเจ้าได้กรอก
ข้อมลูในใบค าขอเปิดบญัชตีามรายละเอียดข้างลา่งนี ้และตกลงย่ืนเอกสารประกอบการเปิดบญัชทีี่ถกูต้อง และเป็นปัจจบุนัตามที ่บลจ.ก าหนด 

 

วนั/เดือน/ปี   /   /     
 

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน    -  -      -  
        (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 

 
 
 
ค ำอธิบำยกำรเพิ่มเตมิส ำหรับประเภทบัญชีเด่ียว 

1) ในกรณีของบญัชีเดี่ยวที่ปรากฏค าว่า “เพื่อ” พร้อมชือ่บคุคลอีกบคุคลหนึง่ต่อท้าย  บคุคลที่มชีือ่ปรากฏตอ่ท้ายนัน้  บริษัทจดัการขอจ ากดัให้เฉพาะบคุคลทีม่ี
ความเกี่ยวพนัทางสายเลอืด หรือเป็นคู่สมรสกบับคุคลชื่อแรกเท่านัน้  ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะถอืว่าบคุคลชือ่แรกนัน้เป็นเจ้าของบญัชแีต่เพียงผู้ เดียว 

2) บริษัทจดัการสงวนสทิธิไมรั่บบญัชีเดี่ยวที่ปรากฏค าว่า “โดย”  ยกเว้น เป็นการเปิดบญัชีกองทุนสว่นบคุคลซึง่บริหารโดยสถาบนัการเงินที่บริษัทจดัการยอมรับ  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะถือว่าบคุคลท่ีปรากฏชือ่หลงัค าว่า “โดย” เป็นผู้มีอ านาจลงนาม รับเอกสาร และเข้าผกูพนัในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับญัชีที่เปิดนี ้

3) บริษัทจดัการไมรั่บเปิดบญัชีให้กบับคุคลที่เป็นผู้ เปิดบญัชทีี่ใช้ชือ่แทนบคุคลอ่ืน (Nominee Account) 
4) บญัชีที่ปรากฏค าว่า “และ” / “หรือ” ไมถ่ือเป็นบญัชีเดี่ยว ทา่นไม่สามารถใช้ค าขอเปิดบญัชีฉบบันี ้ โดยต้องใช้ค าขอเปิดบญัชีประเภทบญัชีร่วม 

 
1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชกีองทุน 

(กรณีของบญัชเีด่ียวที่ปรากฏค าว่า “เพื่อ” ให้น าสง่ข้อมลูสว่นบคุคล ของบคุคลหลงัค าว่า “เพือ่” แยกอีกฉบบัหนึง่ พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์กบับคุคลชื่อแรก และแนบ
ข้อมลูดงักลา่วมาพร้อมใบค าขอเปิดบญัชีฉบบันีด้้วย  เพือ่ให้บริษัทจดัการสามารถด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน รวมถงึกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)   

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ค ำน ำหน้ำช่ือ /       นาย         นาง         นางสาว       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ_____________________ 
1.2 โปรดให้ช่ือ-นำมสกุล ทัง้ภำษำไทยและอังกฤษ  
ช่ือ______________________________________________________   นามสกลุ   ______________________________________________________ 
First name ________________________________________________ Last name  _____________________________________________________ 
  บตัรประชาชน                     หนงัสือเดนิทาง (กรณีคนต่างชาต)ิ                

เลขท่ี ____________________________ออกโดย_____________________วนัออกบตัร_________________วนัหมดอายุ________________ 
 

วนั / เดือน / ปีเกิด  (พ.ศ.)   _______________      อาย ุ__________ปี        สญัชาต ิ __________               เพศ  :      ชาย            หญิง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

สถำนภำพสมรส                         โสด                 สมรส               หย่า                หม้าย         
 

1.3 ช่ือ-นำมสกุลคู่สมรส__________________________________________      
เลขท่ีบัตรประชำชนของคู่สมรส(กรณีคนต่ำงชำติใช้เลขที่หนังสือเดนิทำง) ________________________________                                                                                                 
ช่ือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิำวะ       ช่ือ-สกลุ     เลขท่ีบตัรประชาชน 

    (1) _____________________________________  _____________________________ 
    (2)  _____________________________________   _____________________________ 
    (3) _____________________________________  _____________________________ 
    (4) _____________________________________  _____________________________ 
    (5) _____________________________________  _____________________________ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั  / TMB Asset Management Co., Ltd  /  www.tmbam.com 
ชัน้ 32 อาคารอบัดลุราฮิม 990 ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 1725 Fax 0-2636-1166-8 
32nd  Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725 

 

  ค ำขอเปิดบัญชีกองทุน
กองทุน  

หน่วยลงทุนของTMBAMไมส่ามารถขายใหก้บับุคคลธรรมดาหรือนิตบิคุคล
สญัชาตสิหรฐัอเมรกิา ผูม้ีถิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึผูถ้ือกรีนการ์ด 
“TMBAM  does not offer fund units to US persons, citizens, 
residents, or Green Card holders of the USA บุคคลธรรมดำ-บัญชีเดี่ยว  

ใช้กับผู้เปิดบัญชีกับ TMBAM และผู้สนับสนุนกำรขำยฯท่ีไม่ใช่ TMB Bank 

เฉพำะเปิดบญัชีผ่ำน TMBAM เท่ำนัน้ 
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1.4 ท่ีอยู่ 
   ท่ีอยู่ในกำรตดิต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์             
เลขท่ี ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________จงัหวดั____________________ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 
โทรศพัท์_______________________ โทรศพัท์มือถือ____________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________ 
 

   ท่ีอยู่ปัจจุบัน / ท่ีอยู่ในประเทศไทยในกรณีคนต่ำงชำต ิ              ตรงกับท่ีอยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ 
เลขท่ี ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________จงัหวดั____________________ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 
โทรศพัท์_______________________ โทรสาร____________________         

 

   ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในประเทศไทย / ท่ีอยู่ตำมหนังสือเดินทำงในกรณีคนต่ำงชำติ  
  ตรงกับท่ีอยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์   ตรงกับท่ีอยู่ปัจจุบัน 
เลขท่ี ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________จงัหวดั____________________ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 
 

   ท่ีอยู่ถำวร  
  ตรงกับท่ีอยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์   ตรงกับท่ีอยู่ปัจจุบัน  
 ตรงกับท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน/หนังสือเดนิทำงในกรณีคนต่ำงชำติ 
เลขท่ี ______ อาคาร/หมู่บ้าน____________________ ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________จงัหวดั____________________ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________  

 

   สถำนที่ท ำงำน              ตรงกับท่ีอยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์             ตรงกับท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

ช่ือท่ีท างาน _____________________________________________ ต าแหน่งหน้าท่ี ___________________________ฝ่าย_________________________  
เลขท่ี______ชัน้______ อาคาร____________________ซอย____________________ ถนน____________________ แขวง-ต าบล____________________ 
เขต / อ าเภอ____________________ จงัหวดั____________________ ประเทศ ____________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 
โทรศพัท์_______________________ โทรสาร____________________ Email Address ____________________ 
หมำยเหตุ : - บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรต่ำงๆ ของกองทุน ไปยังที่อยู่ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ได้ที่ระบุไว้เท่ำนัน้ 

1.5 ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้ำของบัญชี (ในกรณีบัญชีร่วม เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับบุคคลช่ือแรก) 
อำชีพของผู้เปิดบัญชี (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ ) 
  เจ้าของกิจการ    พนกังานบริษัท   พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  ข้าราชการ    นกัการเมือง   อาจารย์ 
  แมบ้่าน    อาชีพอิสระ    นกัเรียน-นกัศกึษา 
  นกัการตลาด    วิศวะ/สถาปนิก    แพทย์/พยาบาล 
  สื่อมวลชน    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .......................................... 

ประเภทธุรกิจ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  การเงิน / ธนาคาร   บริษัทหลกัทรัพย์ 
  ประกนัภยั / ประกนัชีวิต   อสงัหาริมทรัพย์ 
  บนัเทิง / สนัทนาการ   โฆษณา 
  หน่วยงานราชการ   โรงงานอตุสาหกรรม 
  โรงแรม / ภตัตาคาร   การทอ่งเที่ยว 
  ส านกังานบญัช ี   ส านกังานกฎหมาย 
  ขายอญัมณี ทอง   ขายของเก่า 
  โรงเรียน / สถานศกึษา   โอนเงินออกนอกประเทศ 
  ผลิต/ จ าหน่ายอาวธุยทุโธปกรณ์   แลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ 
  นายหน้าค้าอาวธุยทุโธปกรณ์   คาสิโน และการพนนั 
  เงินกู้นอกระบบ   บริการ (โปรดระบ)ุ...................... 
  ค้าขายทัว่ไป   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.......................... 

รำยได้ครัวเรือนต่อเดือน (บำท) 
   ไม่มีรายได้   <= 20,000 
  20,001 - 50,000   50,001 -100,000 
  100,001 - 200,000   200,001 -  500,000 
  500,001- 1,000,000   >1,000,000 

ทรัพย์สินที่ถือครองในปัจจุบันได้มำจำก (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
   เงินเดือน / เงินออม   มรดก   ขายทรัพย์สิน 
   ประกอบธุรกิจ   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ................................. 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดยประมาณ  
        จ านวน...................................................... บาท 
แหล่งที่มำของเงินลงทุน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
จากประเทศ .............................. 
  เงินเดือน   เงินออม   ธุรกิจ 
  ขายทรัพย์สิน   ขายหลกัทรัพย์ หรือกองทนุ 
  มรดก   อ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ.....................................) 

 

วัตถุประสงค์กำรลงทุน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  ลงทนุระยะสัน้   ลงทนุระยะยาว   ใช้เพือ่เกษียณอาย ุ
  เพ่ือธุรกิจ   เพ่ือการศกึษา   เพ่ือเก็บออม 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.............................................................. 

จ ำนวนเงนิที่คำดว่ำจะน ำมำลงทุนในครัง้แรก (บำท) 
  <= 100,000  100,001 -1,000,000 
  1,000,001 - 3,000,000   3,000,001 - 10,000,000 
  10,000,001 - 20,000,000   > 20,000,000 

เปิดบัญชีนีเ้พื่อท ำธุรกรรมให้ 
  ผู้ เปิดบญัช ี
  ผู้ รับผลประโยชน์ (บคุคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์ทอดสดุท้ายจากการท า 
ธุรกรรม หรือมีอ านาจควบคมุ/ตดัสินใจในทอดสดุท้ายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมด้วย) 
ชื่อ-นามสกลุของผู้ รับประโยชน์...................................................................... 
เลขที่บตัรประชาชน...................................................................................... 
ที่อยู ่เลขที่..............................อาคาร/หมูบ้่าน.............................................. 
ซอย....................................................ถนน................................................. 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ......................................... 
จงัหวดั........................................ประเทศ.................................................... 
รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์................................................... 
โทรสาร.....................................Email Address........................................... 
โปรดระบคุวามสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ รับผลประโยชน์กบัผู้ เปิดบญัชี........................ 
................................................................................................................... 
ท่ำนเคยมีประวัติกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยฟอกเงนิกับหน่วยงำน
รำชกำรหรือไม่ 
  ไมเ่คย 
  เคย (โปรดระบรุายละเอียด).................................................................... 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมกองทุน 

 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

 
 
3. กรณีที่มกีำรจ่ำยเงนิปันผล 
 

ผู้เปิดบัญชีสำมำรถเลือกวธีิกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย วธีิกำรใดวธีิกำรหน่ึงได้โดยกรอกเคร่ืองหมำยใน  ข้ำงล่ำงนี ้  
 
                        ข้าพเจ้า                 ยินยอมให้หกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายจากเงินปันผล     
                                                                             
                                                    ไม่ยินยอมให้หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินปันผล  
 
 หมำยเหตุ:  หากไมเ่ลือกข้อใดเลย บลจ.จะถือว่าเจ้าของบัญชีไม่ประสงค์ให้หักภาษี ณ ทีจ่่าย  ซึง่เจ้าของบญัชีจะต้องน าเงินปันผลที่ได้รับไปค านวณภาษีเงินได้  
                    ในปีภาษีนัน้ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภาษีอากร 
  
4. สมัครใช้ธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต  
 
 ข้าพเจ้าขอสมคัรใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต  

บริษัทจดัการจะใช้ Email Address และเบอร์โทรศพัท์มือถือ ตามท่ีท่านได้ระบไุว้ในท่ีอยู่ท่ีใช้ในการตดิตอ่และจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามข้อ 1.4 ข้างต้น 
 
หมำยเหตุ:   บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิเปิดให้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ตเฉพำะกับลูกค้ำที่ระบุ Email Address ตำมที่อยู่ที่ใช้ในกำรติดต่อและจัดส่ง
เอกสำรทำงไปรษณีย์ตำมที่ท่ำนระบุไว้ข้ำงต้นเท่ำนัน้ 

  
 
 
5.  ข้ำพเจ้ำยนิยอมรับข้อมูลข่ำวสำรกำรตลำดด้ำนกำรลงทุนจำกบลจ.ทหำรไทย ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่     ยนิยอม      ไม่ยนิยอม 

หากไมเ่ลอืกข้อใด บริษัทจดัการจะถือวา่เจ้าของบญัชียินยอม 
 

 

            
 
 

 

วธีิกำรรับเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงนิปันผล                                               
            *รับเป็นเช็คสัง่จ่าย “ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  ตามที่ปรากฏในช่ือบญัชีกองทนุ (*เฉพาะบญัชีเดี่ยวเทา่นัน้) 
           โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ                                                                                                                            
                                                                                                            
                ธนำคำร                          เลขที่บัญชี                         ออมทรัพย์         กระแสรำยวัน        บัญชีหลัก        บัญชีรอง               

 1.  ______________________    ______________________                                                                         
 2.  ______________________    ______________________                                                                     
 3.  ______________________     ______________________                                         
 
หมำยเหตุ : 1. กรณีรับเป็นเช็ค บลจ.ทหารไทย จะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีอ่ยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ข้างต้น          

                2. ส าหรับวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  สามารถระบุบัญชีหลักได้เพียง 1 บัญชี 
เท่าน้ัน               
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6. ค ำรับรอง/ค ำยนืยนัโดยผู้ขอเปิดบัญช ี(ข้อควำมตำมข้อนีผู้กพนักบัเจ้ำของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรำกฏชื่อในบัญชทุีกรำย) 
ข้าพเจ้า (ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ/ผู้ขอเปิดบญัชี) ขอให้ค ารับรองและยืนยนัวา่: 
6.1 ข้อมลูข้างต้นรวมถึงข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ เป็นข้อมลูปัจจุบนั ถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

ทกุประการ หากข้อมลูดงักลา่วของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.ทหารไทย ทราบเพื่อท าการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมลูของข้าพเจ้าโดยมิชกัช้า 

6.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพนัและปฏิบตัิตาม ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนตามที่
ปรากฏในใบค าขอเปิดบญัชีนี ้(หรือตามที่ บลจ.ทหารไทย ได้มอบไว้ให้กบัข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบญัชีกองทนุของข้าพเจ้าแล้ว) ทกุ
ประการ และให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุของข้าพเจ้า  นอกจากนีข้้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่
จะผูกพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนนี ้และในหนงัสือชีช้วนของแต่ละ
กองทนุท่ีข้าพเจ้าจะเข้าลงทนุ ตลอดจนหลกัเกณฑ์/ข้อก าหนด/เง่ือนไขในใบค าสัง่ท ารายการเก่ียวกบัการลงทนุหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้
บริการของบลจ.ทหารไทย ทัง้นี ้หากบลจ.ทหารไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์/ข้อก าหนด/เง่ือนไขในเอกสารดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้า
ยืนยนัและตกลงที่จะผกูพนัและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์/ข้อก าหนด/เง่ือนไขที่เปลีย่นแปลงทกุประการ 

6.3 บลจ.ทหารไทยสงวนสทิธิในการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับญัชีการลงทนุของข้าพเจ้าทกุบญัชีที่มีอยู่กบับลจ.ทหารไทย รวมถึงด าเนินการอื่นใด
เก่ียวกับบญัชีกองทุนของข้าพเจ้าตามข้อก าหนดของกฎหมาย หรือข้อก าหนดของหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงตาม
กฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา) นอกจากนี ้ข้าพเจ้าตกลงจะน าสง่ข้อมลูและเอกสารเพิ่มเติมให้กบับริษัทจดัการตามที่บริษัทจดัการร้องขอ 
รวมถึงยืนยนัถึงความถกูต้อง ค ายินยอม และข้อตกลงของข้าพเจ้าในแบบฟอร์ม FATCA และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับบริษัท
จดัการ และ/หรือตวัแทน และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายฯ เพื่อใช้ประกอบการเปิดและด าเนินการใดๆ เก่ียวกบับญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุบญัชี 
ที่ข้าพเจ้ามีกบับริษัทจดัการทกุประการ 

6.4 การท าธุรกรรมในบญัชีกองทนุท่ีจะเปิดนีไ้มม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
6.5 ข้าพเจ้ารับทราบวา่และตกลงวา่ บลจ.ทหารไทยสงวนสทิธ์ิในการไมใ่ห้บริการเก่ียวกบักองทนุกบับคุคลลกัษณะตอ่ไปนี ้

7.5.1) บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลสญัชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถ่ินท่ีอยูม่ีในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 
7.5.2) ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุนีใ้นสหรัฐอเมริกา 
(ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ/ผู้ขอเปิดบญัชี)รับรองและยนืยนัวา่ข้าพเจ้ามิได้เป็นบคุคลดงักลา่วข้างต้นและตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในทนัทีที่
มีการเปลีย่นแปลงข้อเท็จจริงในค ารับรองดงักลา่วข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต 

ค ารับรอง/ค ายืนยนัเพิ่มเติมเฉพาะกรณีบญัชีร่วม 
6.6 ข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบญัชีร่วมทกุคนตกลงมอบอ านาจให้ใช้บคุคลที่ปรากฎเป็นช่ือแรกของใบค าขอนีเ้ป็นผู้ติดต่อและเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุแทนข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบญัชีร่วมทกุคน ในการให้ข้อมลูผู้ลงทนุในแบบสอบถามประเมินระดบัความเสีย่ง ตลอดจนการรับทราบข้อ
สงวนสิทธิที่เก่ียวข้อง รวมถึงลงนามในเอกสารยืนยนั/ค ายินยอม/รวมถึงเอกสารอื่นใดอันเก่ียวกับค าสัง่ซือ้/ขาย/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนค าสัง่เพื่อการด าเนินการภายใต้บญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุนีแ้ทนข้าพเจ้า/ผู้ขอเปิดบญัชีร่วมทกุคน 

6.7 เจ้าของบญัชีร่วม/ผู้มีรายช่ือในบญัชีทกุรายตกลงร่วมกนัให้บริษัทจดัการสง่เอกสารตา่งๆ ของกองทนุไปยงัที่อยูใ่นการตดิตอ่และจดัสง่กรณี
เอกสารทางไปรษณีย์ของบคุคลท่ีปรากฏช่ือในช่ือแรกของบญัชีร่วม และให้ถือวา่เอกสารท่ีได้สง่ดงักลา่วได้ถึงข้าพเจ้าโดยชอบแล้วหากสง่
ตามเง่ือนไขข้างต้น 

6.8 เง่ือนไขส าหรับการลงนาม ในฐานะผู้สัง่ซือ้ และ/หรือขายคืน และ/หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุหรือผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  
หรือผู้ รับเงินปันผล (ถ้าม)ี หรือผู้ รับเงินเมื่อมีการเลกิกองทนุ ให้เป็นดงันี ้__________________________________________________ 

 
 
 
 

ลงชื่อ___________________________________________________________________________________________________ผู้ขอเปิดบัญช ี
 
        (....................................................................................................................................................................................) 
  
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนัน้ (โปรดประทบัตรำบริษัท/สำขำตำมระเบียนของแต่ละแห่ง) 

                                      ผู้ รับเปิดบัญชี / Single License 
 
                ลงช่ือ___________________________   
                     (...................................................................) 

วนัที่ท าการตรวจสอบเอกสาร ................................................. 

                                 ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ / Authorized Person  
 
            ลงช่ือ_____________________________ 
                    (...................................................................) 
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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุน  
 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนตามที่ระบุไว้ดงัต่อไปนี ้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของค ำขอเปิดบัญชีกองทุน เพ่ือซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้
และจดัการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั (“บลจ.” หรือ “บริษัทจดัการ”) โดยผู้ขอเปิดบญัชีกองทนุ (“ผู้ลงทนุ” หรือ “ลกูค้า”) ได้ลงนามในค ำขอเปิด
บัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนนีแ้ล้ว 
  

1. ผู้ลงทนุยืนยนัวา่ ข้อมลูที่ให้ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นข้อมลูปัจจบุนั ถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทกุประการ หากข้อมลูดงักล่าวของผู้ลงทนุมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  ผู้ลงทนุตกลงที่จะแจ้งให้ บลจ. ทราบเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมลูของข้าพเจ้าโดยมิชกัช้า อนึ่ง ผู้ลงทนุยืนยั นว่าได้อ่านและเข้าใจ 
รับทราบ ตกลง และยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรเปิดบัญชีกองทุนนี ้(หรือตามที่บลจ. หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุได้มอบไว้ให้กับผู้ลงทนุแล้วในระหว่างการเปิดบญัชีกองทนุของผู้ลงทนุ) รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนใดที่ปรากฎอยู่ในค ำขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน   
นอกจากนีผู้้ลงทนุยอมรับและตกลงที่จะผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อก าหนด/หลกัเกณฑ์/เงื่อนไขตา่งๆ ที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของแต่ละกองทนุที่ผู้ลงทนุจะเข้าลงทนุ 
ตลอดจนข้อก าหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในใบค าสั่งท ารายการเก่ียวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึงการใช้บริการอ่ืนใดของบลจ.  ทัง้นี ้ หากบลจ.มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ผู้ ลงทุนยืนยันและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อก าหนด/หลักเกณฑ์ /เงื่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงทกุประการ 

2. บริษัทจดัการสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณารับ หรือปฏิเสธค าขอของผู้ลงทนุ โดยไมจ่ าเป็นต้องชีแ้จงเหตผุลใดๆ แก่ผู้ลงทนุนัน้ 
3. บริษัทจัดการสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิเสธการจองซือ้  การซือ้ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขาย ค าสั่ง

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือค าสัง่อ่ืนใดของผู้ลงทนุ  ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ทัง้นีก้ารสงวนสิทธ์ิดงักล่าวให้ เป็นไปตามข้อก าหนดรวมถึงสิทธ์ิและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ตลอดจนเง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนใดที่บริษัทจดัการได้ก าหนดไว้  

4. ในกรณีที่ผู้ลงทนุเปิดบญัชีกองทนุร่วมกนัโดยเปิดบญัชีกองทนุตัง้แต ่2 คน บริษัทจดัการจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอ  เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้สัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ  หรือเป็นผู้ รับเงินปันผล (ถ้ามี) หรือเป็นผู้ รับเงินเม่ือมีการเลิกกองทนุ หรือ
เป็นผู้ ใช้สิทธิในการลงมติอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักองทนุ เว้นแตเ่ป็นประสงค์ของผู้ลงทนุที่เปิดบญัชีร่วมกนัที่จะให้ด าเนินการด้วยวิธีอ่ืน 

5. ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (“ผู้สนบัสนนุ”)  เป็นเพียงผู้ด าเนินการในการรับค าสัง่ซือ้ และ/หรือค าสัง่ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจาก
ลกูค้าเทา่นัน้  หน้าที่ในการจดัสรรหน่วยลงทนุตามค าสัง่เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการแตเ่พียงผู้ เดียว 

6. ในกรณีที่บญัชีกองทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบัญชี  และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนัน้เป็นเวลานานติด ต่อกันเกิน 1 ปี บริษัท
จดัการสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว และ/หรือ ไมด่ าเนินการตามค าสัง่การท ารายการกองทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของลกูค้า  โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบญัชี/ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้า  

7. ในกรณีบัญชีกองทนุมีหน่วยลงทนุแต่มีมลูค่ารวมกันทุกกองทนุต ่ากว่า  500 บาท หรือต ่ากว่าจ านวนหรือมลูค่าที่ บลจ. ก าหนด  และผู้ลงทนุไม่มีการติดต่อใช้
บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านบญัชีนัน้เป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี  หรือในกรณีที่ลกูค้าผิดค ารับรอง ข้อตกลง หรือผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชี
กองทนุข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจดัการเห็นวา่เป็นสาระส าคญั บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปิดบญัชีกองทนุของผู้ลงทนุและบงัคบัขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ถือว่าผู้
ลงทนุยินยอมบริษัทจดัการแล้วตามข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ ซึง่การขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว จะเป็นไปตามก าหนดเวลาที่บริษัทจดัการได้แจ้งไว้ในหนังสือ
แจ้งเก่ียวกบัมลูคา่ขัน้ต ่าของหน่วยลงทนุข้างต้น หรือการผิดข้อก าหนดและเง่ือนไข(แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจดัการน าเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทนุดงักล่าว
สง่ให้ผู้ลงทนุโดยมิชกัช้า โดยน าส่งเข้าบญัชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมลูที่ผู้ลงทนุได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจดัการหรือน าส่งเป็นเช็คสัง่จ่ายผู้ลงทนุไปยงัที่อยู่ที่ผู้
ลงทนุได้เคยแจ้งไว้กบับริษัทจดัการ โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบอีก  

8. ผู้ลงทนุยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง้ ผู้ ลงทนุได้รับหนังสือชีช้วน คู่มือผู้ ลงทุน หรือคู่มือภาษีของกองทุนที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี )หรือเอกสารอ่ืนใดที่ใช้ในการขาย
หน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการ และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้สนบัสนนุ และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนับสนนุ รวมทัง้พนักงานผู้ท าหน้าที่ใน
การขายหน่วยลงทนุของบคุคลดงักลา่วแล้ว และผู้ลงทนุมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอยา่งดีวา่  

(1) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผู้ลงทนุควรจะศกึษาข้อมลูตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนอยา่งละเอียดรอบคอบ 
(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใชเ่ป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ 

และอาจไมไ่ด้รับช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที่ได้มีค าสัง่ไว้ 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้ สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนับสนนุที่บริษัทจดัการแต่งตัง้  

(รวมทัง้พนักงานผู้ท าหน้าที่ในการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบุคคลดงักล่าว) ให้ค าแนะน าทัว่ไปหรือค าแนะน าเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทนุ  ผู้
ลงทนุจะได้รับค าเตือนในเร่ืองตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดอนัได้แก่ 
(ก) ค าเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(ข) ค าเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ๆ 
(ค) ค าเตือนในกรณีที่มีการให้ค าแนะน าทัว่ไปวา่ ค าแนะน าดงักลา่วมิใชค่ าแนะน าแก่ผู้ลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจง และค าแนะน านัน้ไม่ได้เกิดจาก

การวิเคราะห์หรือค านึงถึงวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทนุ 
(ง) ค าเตือนในกรณีที่มีการให้ค าแนะน าเฉพาะเจาะจงวา่ ในกรณีที่ผู้ลงทนุปฏิเสธการให้ข้อมลูสว่นตวัหรือการให้ข้อมลูสว่นตวัที่เป็นปัจจบุัน ผู้ลงทนุ

อาจได้รับค าแนะน าที่ไมเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทนุ เน่ืองจากค าแนะน าที่ให้นัน้ได้พิจารณาจาก
ข้อมลูเพียงเทา่ที่ผู้ลงทนุเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายก าหนด 
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ผู้ลงทนุยืนยนัวา่ การลงทนุเป็นการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุโดยล าพงัไมมี่ผลเป็นการผกูพนับริษัทจดัการและไมมี่ผลให้บริษัทจดัการต้องรับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 

(4) ส าหรับผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  ผู้ลงทนุได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือภาษี  
และผู้ลงทนุรับทราบวา่บริษัทจดัการมิได้เป็นผู้ ให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทนุ 

9. ผู้ลงทนุรับทราบและเข้าใจเป็นอยา่งดีแล้ววา่ พนกังานผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนนุการ
ขาย และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนการขาย จะได้รับผลตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ /หรือผู้ จัดจ าหน่าย และ/หรือผู้ สนับสนุน 
ก าหนด (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ผลตอบแทนดงักลา่ว บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือผู้สนบัสนนุ จะเป็นผู้ รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการ
เพ่ิมคา่ใช้จา่ยนอกเหนือจากที่ผู้ลงทนุหรือกองทนุรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุแตอ่ยา่งใด 

10. ผู้ลงทนุรับทราบเป็นอยา่งดีแล้ววา่ บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนนุ และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนับสนนุ (รวมทัง้
พนักงานผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าว)  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ของหน่วยงานราชการผู้ มีอ านาจอ่ืนใด หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผู้ลงทนุจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือ
กบับริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือ ตวัแทนสนบัสนนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาที่ท าหน้าที่เป็นตวัแทนสนบัสนนุ (รวมทัง้พนักงานผู้ท าหน้าที่ขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลดงักลา่ว) อยา่งเต็มความสามารถทกุประการ รวมทัง้ 

(1) ตกลงยินยอมให้/เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของผู้ลงทนุ ข้อมลูเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และข้อมลูตามข้อก าหนดของกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ในและตา่งประเทศ 

(2) น าส่ง และ/หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ หรือ ตามที่กฎหมายทัง้ในและต่างประเทศก าหนด (รวมถึง
กฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา) 

11. บรรดาการติดตอ่ หนงัสือติดตอ่ และ/หรือ หนงัสือบอกกลา่ว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดตอ่หรือส่งให้แก่ผู้ลงทนุ ให้บริษัทจดัการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนน าไปส่งเอง หรือการติดต่ อสื่อสารด้วยวิธีอ่ืนใด ใน
กรณีที่ได้สง่ไปยงั เลขหมายโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ ที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค ำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือที่ผู้ลงทนุได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุแล้ว ให้
ถือวา่ได้สง่ให้แก่ผู้ลงทนุแล้วโดยชอบ  ทัง้นี ้โดยไมค่ านึงวา่ ผู้ลงทนุจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้ รับไว้หรือไมก็่ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทนุย้ายที่อยู่ หรือที่
อยู่ที่กล่าวนีเ้ปลี่ยนแปลงไป หรือถกูรือ้ถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรือ้ถอนนัน้เป็นหนังสือถึงบริษัทจั ดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้
เพราะเลขหมายโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทนุได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้หลงัสดุไม่ถกูต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือ
ติดตอ่ ค าบอกกลา่ว หรือหนงัสืออ่ืนใดของบริษัทจดัการแล้วโดยชอบ 

12. ผู้ลงทนุและบริษัทจดัการตกลงร่วมกนัวา่ ความไมส่มบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อก าหนดและเง่ือนไขข้อใด หรือบางสว่นยอ่มไมมี่ผลกระทบตอ่ข้อก าหนดและเง่ือนไข
ข้ออ่ืน ๆ หรือข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทัง้หมด โดยให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานีมี้ผลบังคับใช้อยู่ต่อไปจ นกว่าจะสิน้สุดลง หาก
ข้อก าหนดและเงื่อนไขหรือข้อความตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุฉบบันี ้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศอ่ืนใดจากส านักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต . เก่ียวกับเร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และการแต่งตัง้ตัว
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ให้ข้อความตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุฉบบันีใ้ช้บงัคบัเฉพาะที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศดงักลา่ว 

13. ผู้ลงทนุรับทราบว่า ผู้ลงทนุจะไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพและกองทนุรวมหุ้นระยะยาวไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็น
ประกนัได้ 

14. ในกรณีผู้ลงทนุใช้บริการซือ้-ขายกองทนุผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ลงทนุตกลงและรับทราบเพ่ิมเติมวา่ 
(1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี ้ ผู้ลงทนุจะใช้รหสัผู้ ใช้ (User name) และรหสัผ่านของผู้ลงทนุที่ บลจ. มอบให้หรือที่ผู้ลงทนุได้เป็นผู้ก าหนด

หรือเปลี่ยนแปลงขึน้เองในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตดงักลา่ว 
(2) ผู้ลงทนุรับทราบวา่การซือ้กองทนุโดยตดัเงินจากบญัชีธนาคารตา่งๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนัน้ จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้

หกัเงินในบญัชีธนาคารเพื่อเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และรับทราบวา่จะต้องท ารายการซือ้ภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่าง
กนัได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแตก่รณี  

(3) ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุ น 
ตลอดจนข้อก าหนด/หลกัเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุฉบบันี ้และที่ระบอุยูบ่นระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. 

(4) ผู้ลงทนุเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอนัเกิดจากการท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เชน่ การสญูหายของข้อมลูระหวา่งการรับสง่ การ
สง่ข้อมลูเป็นไปอยา่งเช่ืองช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมลูได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและ
คลาดเคลื่อนของข้อมลูที่ได้รับ เน่ืองจากข้อจ ากัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงความเสียหายของอปุกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมลู 
หรือสิ่งตา่งๆ ที่อยูภ่ายในอปุกรณ์นัน้ๆ อนัเน่ืองมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากเหตกุารณ์
ดงักลา่ว ผู้ลงทนุตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆจากทางบริษัทจดัการ และยินดีรับความเสี่ยงนีด้้วยตนเองทกุประการ 
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(5) ผู้ลงทนุตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเคร่ืองโทรสาร หรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ มิอาจใช้เป็ น

หลกัฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยนัที่จัดท าโดย บลจ. เป็นหลักฐานการท ารา ยการที่
สมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 

(6) ผู้ลงทนุรับทราบวา่สามารถเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. 
ก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึน้หลังเวลาที่ก าหนด ผู้ ลงทุนยอมรับว่าผู้ ลงทุนไม่สามารถเพิกถอน
รายการได้ และให้ถือวา่การท ารายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วภายในเวลาที่ก าหนด 

(7) ผู้ลงทนุจะเก็บรักษารหสัผู้ ใช้ และรหสัผ่านของผู้ลงทนุหรือที่ผู้ลงทนุขอจาก บลจ. เป็นความลบั และยอมรับวา่ บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ใน
กรณีที่บคุคลที่ไมใ่ชเ่จ้าของรหสัผู้ ใช้ และรหสัผ่านของผู้ลงทนุท ารายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. 

(8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึง่สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงตา่งๆเก่ียวกับการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ.ได้ทกุขณะ ตามแต่บลจ. 
จะเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดงักล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า 30 วนั ณ ส านักงานของ บลจ.  หรือที่ท าการของผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือที่ท าการธนาคาร 

(9) ผู้ลงทนุตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับตอ่รายการที่เกิดขึน้ภายใต้เลขที่ผู้ ถือหน่วยที่ผู้ลงทนุได้ท าการผูกไว้กับรหสัผู้ ใช้ของผู้ลงทนุเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับ
รหสัผู้ ใช้ของผู้ รับมอบอ านาจ  เสมือนหนึ่งเป็นการท ารายการของผู้ลงทนุเอง โดยทาง บลจ. จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ น้จากการ
ท ารายการนัน้ๆ 

15. ในกรณีที่ผู้ลงทนุได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดี่ยวกับบลจ.ไว้หลายบญัชี    ผู้ลงทุนรับทราบว่า  เม่ือผู้ลงทนุท าแบบประเมินความเสี่ยงฉบบัล่า สดุในบญัชีกองทุน
ประเภทบญัชีเดี่ยวไมว่า่บญัชีใดบญัชีหนึ่ง จะสง่ผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมลูแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบญัชี เดี่ยวบญัชีอ่ืนทกุบญัชีของผู้ลงทนุ
ด้วย   ซึง่ในกรณีที่ระดบัการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ ถือหน่วยจากแบบประเมินนัน้อยูร่ะดบัต ่ากวา่ระดบัความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตัง้ไว้ก่อนหน้า
นีไ้มว่า่จะตัง้ไว้ในบญัชีเดี่ยวบญัชีใด (Mismatched AIP)  ระบบของบลจ.จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบญัชีเดี่ยวทกุบญัชีเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยยอมรับความ
เสี่ยงเพิ่มเติม     ดงันัน้ หากผู้ลงทนุมอบอ านาจให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดท าแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทนุ  ผู้ลงทนุตกลงให้ผู้ รับมอบอ านาจดงักลา่วมีอ านาจใน
การยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบญัชีเดี่ยวทกุบญัชีด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้บลจ. สามารถด าเนินการตามค าสัง่ AIP ที่ผู้ลงทนุเคยตัง้ไว้ได้
อยา่งตอ่เน่ือง 

16. เพ่ือให้บริษัทจดัการ (รวมถึงกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ) ผู้สนับสนนุการขายฯ และผู้ เก่ียวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขัน้ตอนที่ผู้ลงทนุจะต้องน าส่งเอกสาร 
ข้อตกลงอนัเก่ียวกบัหน้าที่ของผู้ลงทนุ ข้อมลู ค ายืนยนั และค ายินยอมใดๆ เก่ียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมลู/หกั ณ ที่จา่ย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form 
และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะรวมเรียกวา่ “เอกสำรและข้อมูล”) ให้กบับคุคลดงักลา่วข้างต้นเป็นรายๆ ไป   ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของการเปิดบญัชีกองทนุนี ้ หากผู้ลงทนุให้หรือจะให้เอกสำรและข้อมูลแก่บคุคลใดบคุคลหนึ่งข้างต้น  ผู้ลงทนุตกลงและยินยอมให้บุคคลดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด
รวมถึงตวัแทนมีสิทธิใช้เอกสำรและข้อมูลดงักลา่วเสมือนหนึ่งวา่ ผู้ลงทนุได้มอบเอกสำรและข้อมูลนัน้ กับบุคคลดงักล่าวทกุราย และให้บุคคลดงักล่าวทกุราย
สามารถน าสง่/ใช้เอกสำรและข้อมูลนัน้ ระหวา่งกนัได้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้
ลงทนุในภายหลงัได้ 
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สำหรับ-ตัวแทน

ลำดับที่1
ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

…………………………………………..…….

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน



หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด 

ใบคำสั่งซื้อ

เงินสด สำหรับเจ้าหน้าที่



............................................................
ผู้ขาย

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

ผู้บันทึกข้อมูล

............................................................
ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

............................................................
ผู้มีอำนาจอนุมัติ

 ชื่อธนาคาร/สาขา จำนวนเงิน 




เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อ่านตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของ

ข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ณที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการwww.tmbam.comหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน)


2) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ได้รับคู่มือการลงทุนในRMFและ/หรือLTFที่เป็นปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้วทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด

3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุนข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้

รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า4.1)มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่มีในสหรัฐอเมริกาหรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา4.2)มิได้และจะไม่ชำระ/รับ

ชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ4.3)ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคตและข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงิน
ที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและเงินที่ได้จากการ
คอรัปชั่น


5) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนใช้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน

และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก
ณ ที่จ่าย--ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของ
หน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตนนอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ


6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการ

ลงทุนไปยังกองทุนLTFหรือกองทุนRMF(แล้วแต่กรณี)อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วยในปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

8) ในกรณีที่ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต.และที่จะได้แก้ ไขเพิ่มเติมโดยชอบ

ด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

9) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ

ตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริงหรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความ
เสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่าง
ประเทศนั้นๆ


10)ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำ
แนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้


11)ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่ายโอนจำนำหรือนำไปเป็นประกันได้

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ


ชื่อกองทุน...............................................................................................................................................................

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน................................................................................................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

 วันที่............................................................................

 สำนักงาน..................................................................

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้


 ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้า
ลงทุนในกองทุนนี้


2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้

ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้(นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)


 ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วโดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าว
โดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

ลงชื่อ.......................................................................................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

ลำดับที่2

ลงนามรับทราบและยอมรับ...........................................................................................................................
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

การชำระค่าหน่วยลงทุนโดยบัตรเครดิตธนาคาร........................................................................................................................................................................................................................................

(การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใช้เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุนLTF/RMFเท่านั้นและใช้เฉพาะบัตรเครดิตที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น)

เลขที่บัตรเครดิต วันหมดอายุ..................................../....................................



ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต......................................................................................................ลายมือชื่อตามบัตรเครดิต...........................................................................................................................

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ



เช็คเลขที่



เลขที่บัญชีเช็ค

บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัดโทรศัพท์1725



 วันที่............................................................................

 สำนักงาน..................................................................

สำหรับ-ผู้ถือหน่วย

Subscription_20170714

ลำดับที่1
ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

…………………………………………..…….

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน



หน่วยลงทุนของ TMBAM ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด 

ใบคำสั่งซื้อ

เงินสด สำหรับเจ้าหน้าที่



............................................................
ผู้ขาย

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

ผู้บันทึกข้อมูล

............................................................
ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล

............................................................
ผู้มีอำนาจอนุมัติ

 ชื่อธนาคาร/สาขา จำนวนเงิน 



บาท


เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อ่านตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของ

ข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ณที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการwww.tmbam.comหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน)


2) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ได้รับคู่มือการลงทุนในRMFและ/หรือLTFที่เป็นปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้วทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด

3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุนข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้

รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า4.1)มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่มีในสหรัฐอเมริกาหรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา4.2)มิได้และจะไม่ชำระ/รับ

ชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ4.3)ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคตและข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงิน
ที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและเงินที่ได้จากการ
คอรัปชั่น


5) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนใช้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน

และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก
ณ ที่จ่าย--ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของ
หน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตนนอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ


6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการ

ลงทุนไปยังกองทุนLTFหรือกองทุนRMF(แล้วแต่กรณี)อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วยในปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

8) ในกรณีที่ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต.และที่จะได้แก้ ไขเพิ่มเติมโดยชอบ

ด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

9) ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ

ตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริงหรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความ
เสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่าง
ประเทศนั้นๆ


10)ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำ
แนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้


11)ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่ายโอนจำนำหรือนำไปเป็นประกันได้

โปรดกรอกเป็นตัวหนังสือ


ชื่อกองทุน...............................................................................................................................................................

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน................................................................................................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้


 ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้า
ลงทุนในกองทุนนี้


2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้

ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้(นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)


 ข้าพเจ้า(ผู้ถือหน่วยลงทุน)ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วโดยลูกค้ารับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าว
โดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

ลงชื่อ.......................................................................................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

ลำดับที่2

ลงนามรับทราบและยอมรับ...........................................................................................................................
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้วลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

การชำระค่าหน่วยลงทุนโดยบัตรเครดิตธนาคาร........................................................................................................................................................................................................................................

(การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใช้เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุนLTF/RMFเท่านั้นและใช้เฉพาะบัตรเครดิตที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น)

เลขที่บัตรเครดิต วันหมดอายุ..................................../....................................



ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต......................................................................................................ลายมือชื่อตามบัตรเครดิต...........................................................................................................................

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ



เช็คเลขที่



เลขที่บัญชีเช็ค

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัดโทรศัพท์1725



สิทธิของผู้ลงทุน

1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุนฯ”) ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนอยู่

2. ท่านมีสิทธิขอทราบชื่อที่อยู่ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯรวมทั้งชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน

3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับ

ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

4. เพื่อให้ ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอน

การรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่

5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯเช่นอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯได้รับ

6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ท่าน

อีกต่อไป

7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบันและได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนดไว้



การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้



บริษัทจัดการ

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่  “ส่วนกำกับและควบคุมภายในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด ชั้น 32อาคารอับดุลราฮิมเพลส เลขที่ 990ถนนพระราม4

เขตบางรักกรุงเทพฯ10500โทรศัพท์0-2838-1800โทรสาร0-2838-1706”



ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อม

แนวทางการแก้ ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.เป็นรายไตรมาสภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจาท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้งและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนจะดำเนินการแก้ ไขปัญหาของท่านและมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ ไขปัญหานำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ



สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงาน

ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ต.

ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษร

ทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ
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 แบบประเมินการลงทนุ (SUITABILITY) -ประเภทบคุคลธรรมดา (INDIVIDUAL CLIENT) 
ช่ือลกูค้า........................................………..................................................................... (“ผู้ลงทนุ”)           เลขท่ีบตัรประชาชน ........................................………............................. 
วตัถปุระสงคข์องการจดัท าข้อมูลการลงทุน: 
แบบประเมนิการลงทุนนี้ (“แบบประเมนิการลงทุน”) มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนทราบระดบัความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัตนเอง และเพื่อให้บลจ.ทหารไทยใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการให้ค าแนะน าการลงทุนใน
หลกัทรพัย์ (ซึง่รวมถงึกองทุน) ทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงของผูล้งทุน ทัง้น้ีขอความกรุณาให้ผู้ลงทุนตอบค าถามในแบบประเมินการลงทุน หมวดท่ี 1 และหมวดท่ี 2 ให้ครบทุกข้อ
และตรงตามความเป็นจริง โดยเลือกตอบข้อละ 1 ค าตอบ เพื่อใหส้ามารถประมวลผลระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัท่านได้ 
หมวดท่ี 1 ส าหรบัการลงทนุทัว่ไป 
1. ปัจจบุนัท่านอายเุท่าไร 
  (1)  เกนิ 60 ปี  
  (2)  50 – 60 ปี           
  (3)  35 – 49 ปี  
  (4)  ต ่ากวา่ 35 ปี 
2. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัย์A  
  (1)  ไมม่ ี
  (2)  น้อยกวา่ 1 ปี 
  (3)  1 - 5 ปี  
  (4)  มากกวา่ 5 ปี 
3. เป้าหมายระยะเวลาการลงทนุของท่าน 
  (1)  น้อยกวา่ 1 ปี 
  (2)  ตัง้แต ่1 - 3 ปี  
  (3)  ตัง้แต ่3 – 7 ปี  
  (4)  มากกวา่ 7 ปี  
4. ท่านต้องการรายได้จากการลงทุนส่วนใหญ่ในหลกัทรพัยเ์พ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ประจ าหรือไม่ 
  (1)  ตอ้งการมากทีสุ่ด  
  (2)  ตอ้งการบา้ง   
  (3)  ตอ้งการเพยีงเลก็น้อย  
  (4)  ไมม่คีวามตอ้งการ  
5. ปัจจบุนัฐานะการออมเงินโดยรวมของท่านเป็นอย่างไร 
  (1)  มเีงนิออมทีส่ามารถใชจ้า่ยไดน้้อยกวา่ 1 ปี   
  (2)  มเีงนิออมทีส่ามารถใชจ้า่ยไดต้ัง้แต ่1-3 ปี    
  (3)  มเีงนิออมทีส่ามารถใชจ้า่ยไดต้ัง้แต ่3-5 ปี      
  (4)  มเีงนิออมทีส่ามารถใชจ้า่ยไดม้ากกวา่ 5 ปีขึน้ไป  
6. ทศันคติเก่ียวกบัการลงทุน 
  (1) ไมส่ามารถทนตอ่การขาดทุนเงนิตน้ไดเ้ลย แมว้า่จะมโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่

สงูขึน้บา้ง (จ ากดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ไม่เกินระดบั 1)                  
  (2) สามารถทนตอ่การขาดทุนเงนิตน้ไดเ้ลก็น้อย เพือ่มโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่

สงูขึน้บา้ง       
  (3) สามารถทนตอ่การขาดทุนเงนิตน้ได ้เพือ่มโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้   
  (4) อยากไดผ้ลตอบแทนทีส่งู โดยไมม่ขีอ้จ ากดัในการลงทุน 
7. การลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์มีความผนัผวนสงู มกัให้ผลตอบแทนท่ีสงูในระยะ

ยาว แต่มีความเส่ียงท่ีจะท าให้ขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกนั ท่านสามารถรบัความ
เส่ียงจากการลงทุนได้ในระดบัใด 

  (1) น้อย โดยเน้นการลงทุนทีส่รา้งกระแสรายไดป้ระจ า และใหค้วามปลอดภยัในการ
ลงทุนสงูสุด แมว้า่จะไดร้บัผลตอบแทนในระดบัทีต่ ่าสุด   

  (2) รบัไดใ้นระดบัหน่ึง โดยสามารถรบัความเสีย่งในการขาดทุนจากการลงทุนไดบ้า้ง
เพือ่เพิม่โอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีสู่งขึน้ในระยะยาว   

  (3) ปานกลาง โดยสามารถรบัความเสีย่งไดพ้อสมควร เพือ่สรา้งโอกาสในการไดร้บั
ผลตอบแทนทีส่งูกวา่ในระยะยาว     

  (4) มาก โดยสามารถรบัความเสีย่งไดส้งู เพือ่สรา้งโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่
สงูสุดในระยะยาว   

8. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภยัของเงินลงทนุจะให้ผลตอบแทนใน
ระดบัท่ีต า่กว่าเงินเฟ้อ ซ่ึงอาจจะท าให้อ านาจในการซ้ือลดลงได้ เม่ือพิจารณาถึงเป้าหมาย
ในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปน้ีตรงกบัท่านมากท่ีสดุ 

  (1) เงนิตน้ส าหรบัการลงทุนตอ้งปลอดภยั แมว้า่จะไดร้บัผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงนิเฟ้อ  
      (จ ากดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ไม่เกินระดบั 1) 
  (2) รบัความเสีย่งในการสญูเงนิตน้ไดบ้า้ง เพือ่คงระดบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใหส้งูกวา่

อตัราเงนิเฟ้อ    
  (3) เน้นสรา้งผลตอบแทนใหส้งูกวา่ระดบัเงนิเฟ้อในระดบัหน่ึง โดยสามารถรบัความเสีย่งได ้                                                    
  (4) ตอ้งการใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่ระดบัเงนิเฟ้อมากทีสุ่ด โดยสามารถรบัความเสีย่งไดเ้ตม็ที ่  
9. ท่านคิดว่าท่านต้องการผลก าไรหรือยอมรบัผลขาดทุนจากการลงทนุในหลกัทรพัยไ์ด้มาก

เพยีงใด  
  (1)  มโีอกาสก าไร หรอืขาดทุนต ่ากวา่รอ้ยละ 10  
      (จ ากดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ไม่เกินระดบั 2)  
  (2)  มโีอกาสก าไรหรอืขาดทุนตัง้แตร่อ้ยละ 10 ถงึ 20   
  (3)  มโีอกาสก าไรหรอืขาดทุนตัง้แตร่อ้ยละ 20 ถงึ 50   
  (4)  มโีอกาสก าไรหรอืขาดทุนมากกวา่รอ้ยละ 50   
10.  ผลิตภณัฑท์างการเงินด้านล่างถกูเรียงตามระดบัความเส่ียงจากต า่ไปสงู ผลิตภณัฑท์าง
การเงินท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูท่ีสดุท่ีคณุลงทุนอยู่ในปัจจบุนั, เคยลงทุน หรือพงึพอใจท่ีจะ
ลงทุนคือผลิตภณัฑใ์ด 
 (1) บญัชเีงนิฝาก, บญัชอีอมทรพัย ์ 
      (จ ากดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ไม่เกินระดบั 1) 
 (2) ตราสารหนี้, หุน้กู,้ พนัธบตัร หรอืกองทุนตราสารหนี้  
 (3) ตราสารทุน (หุน้) หรอืกองทุนตราสารทุน 
 (4) ตราสารอนุพนัธ ์
11.   คณุมีความคาดหวงัใดจากพอรต์การลงทนุของคณุ 
 (1) มคีวามเสีย่งต ่ามาก และยนิดรีบัผลตอบแทนทีต่ ่ามาก    
     (จ ากดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ไม่เกินระดบั 1) 
 (2) มคีวามเสีย่งต ่า และมแีนวโน้มทีจ่ะไดผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้มาบา้ง 
 (3) มคีวามเสีย่งปานกลาง และมแีนวโน้มทีจ่ะไดผ้ลตอบแทนในระดบักลาง 
 (4) มคีวามเสีย่งสงู และมแีนวโน้ม ทีจ่ะไดผ้ลตอบแทนในระดบัสงู 
12. คณุจะท าอะไรเม่ือตลาดมีการปรบัตวัลดลงอย่างรนุแรง 
 (1) ขายหลกัทรพัยท์ีม่อียูท่นัท ี   
      (จ ากดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ไม่เกินระดบั 2) 
 (2) ยา้ยไปลงทุนในสนิทรพัยท์ีค่ดิวา่มคีวามปลอดภยักวา่ 
 (3) ยงัไมท่ าอะไร รอดกูารเคลือ่นไหวของตลาด 
 (4) เพิม่การลงทุน 
หมวดท่ี 2 ส าหรบัการลงทนุในตราสารหน้ีต่างประเทศ หรือ ในกองทนุรวมท่ีมีนโยบายลงทนุ
ในต่างประเทศตัง้แต่ร้อยละ 20 ของ NAV  
ท่านสามารถรบัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนได้หรือไม่ 
  ได ้       
  ไมไ่ด ้
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู รวมถงึตกลง ยนิยอม รบัทราบและตกลง ในเงือ่นไขและขอ้ตกลง รวมถงึหมายเหตุตา่งๆ และทีป่รากฏในแบบประเมนิความเสีย่งนี้ ตลอดจนยอมรบัสทิธิ
ของบลจ.ทหารไทยในการเปลีย่นแปลงแกไ้ข เพิม่เตมิ เงือ่นไขและขอ้ตกลงในแบบประเมนิการลงทุนน้ีไดใ้นอนาคต 

ลงนาม .............................................................................ผูล้งทุน 
 (....................................................................) 
วนัที ่ ..................................................... 

คะแนนรวมของลกูค้า คือ ........................คะแนน     ระดบัความเส่ียงของลกูค้า ( B Customer’s Risk Level) คือ ................................. 
ค าแนะน าของผูแ้นะน าการลงทุน................................................................................................................................................................................................................................... 

 ลงนาม....................................................................................ผูแ้นะน าการลงทุน   เลขทีใ่บอนุญาต .......................... เลขทีพ่นกังาน  ..................... 
(........................................................................) 
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วิธีค านวณระดบัความเส่ียงของผู้ลงทนุ  
1. การค านวณคะแนน ใหใ้ชต้วัเลขหน้าค าตอบทีเ่ลอืกแต่ละขอ้ (ในค าถามหมวดที ่1) มาค านวณคะแนนรวม  
2. ค าถามขอ้6, ขอ้ 8-12 เป็นค าถามท่ีจะจ ากดัระดบัความเส่ียง (Knockout Question)  
3. น าคะแนนของขอ้ 1-12 มาค านวณรวมกนั (ค าถามหมวดที่ 2 ไมน่ ามาค านวณ)   
4. เทยีบคะแนนรวมทีค่ านวณได ้(รวมถงึผลการตอบค าถาม Knockout Question) กบัช่วงคะแนนและเงือ่นไข (suitability score) ตารางระดบัความเสีย่งขา้งล่าง เพื่อหาระดบั

การยอมรบัความเสีย่ง (Customer’s  Risk Level) ของท่าน  ทัง้น้ีในกรณีทีท่่านเลอืกตอบขอ้ (1) ในค าถามทีม่กีารจ ากดัระดบัความเสีย่ง (Knockout Question)  ในค าถาม
ขอ้ 6 , ขอ้ 8-12  ระดบัความเสีย่งของท่าน (Customer’s Risk Level )ทีค่ านวนไดจ้ะไมเ่กนิระดบัความเสีย่งทีร่ะบไุวใ้นค าตอบขอ้ (1) ของค าถามจ ากดัระดบัความเสีย่ง
เหล่านัน้  แมว้า่ผลคะแนนรวมของท่านจะอยูใ่นระดบัสงูกต็าม     

สรปุคะแนนและการเสนอกองทุนท่ีลงทุน  

ระดบั 
เส่ียงของลูกค้า 

(Customer’s  Risk 
Level) 

ช่วงคะแนน และ
เง่ือนไข (Suitability 

Score & Conditions)  

ประเภทนักลงทุน ระดบัความเส่ียงของกองทุน(Fund Risk Level)ท่ีสามารถลงทุนได้ B 
 

1 
ต ่า 

 0 – 18 คะแนน 
หรือ 

ท่านตอบขอ้ (1) ในขอ้
หนึ่งขอ้ใดในค าถาม 

Knockout Question ขอ้ 
6, ขอ้ 8, ขอ้ 10 หรอื ขอ้ 

11  

ท่0านเป็นผูล้งทุนทีร่บัความเสีย่งการลงทุนไดต้ ่าเมื่อเทยีบกบั
นกัลงทุนประเภทอื่น โดยตอ้งการผลตอบแทนมากกวา่เงนิฝาก
เลก็น้อยและมวีตัถุประสงคก์ารลงทุนในระยะสัน้ๆ 

กองทุนทีม่ ีระดบัความเสีย่ง 1(Fund Risk Level 1) และสามารถลงทุน
ในกองทุนทีม่คีวามเสีย่งในระดบั 2-8 ไม่ควรเกนิรอ้ยละ 20 ของเงนิ
ลงทุนทัง้หมด 
 

2 
ปานกลางค่อนขา้งต ่า 

19 - 27 คะแนน 
หรือ 

ท่านตอบขอ้ (1) ใน
ค าถาม Knockout 

Question ขอ้ 9 หรอืขอ้ 
12 (โดยทีท่่านไม่ได้ตอบ

ขอ้ (1) ในค าถาม 
Knockout Question ขอ้ 
6, ขอ้ 8, ขอ้ 10 หรอืขอ้ 

11) 

ท่านเป็นผูล้งทุนทีร่บัความเสีย่งไดน้้อยแต่มากกวา่นกัลงทุน
ประเภทแรก โดยเน้นปกป้องเงนิลงทุน โดยมุ่งหวงัรายได้
สม ่าเสมอจากการลงทุน 

กองทุนทีม่ ีระดบัความเสีย่ง 1-4  และสามารถลงทุนในกองทุนทีม่คีวาม
เสีย่งระดบั 5-8 ไม่ควรเกนิรอ้ยละ 20 ของเงนิลงทุนทัง้หมด 
 

3 
ปานกลางค่อนขา้งสงู 

28 - 36 คะแนน 
(ยกเวน้ท่านตอบขอ้ (1) 
ใน ค าถาม Knockout 

Question) 

ท่านสามารถยอมรบัมลูค่าการลงทุนลดลงเป็นครัง้คราวได้ กองทุนทีม่รีะดบัความเสีย่ง 1-5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มคีวาม
เสีย่งระดบั 6-8  ไม่ควรเกนิรอ้ยละ 20 ของเงนิลงทุนทัง้หมด 
 

4 
สงู 

37 - 45 คะแนน 
(ยกเวน้ท่านตอบขอ้ (1) 
ใน ค าถาม Knockout 

Question) 

ท่านสามารถยอมรบัความเสีย่งไดส้งูและสามารถยอมรบัความ
ผนัผวนของตลาดและการขาดทุนจากการลงทุนไดม้ากกวา่นกั
ลงทุน 3 ประเภทขา้งต้น โดยมุ่งหวงัการเตบิโตของเงนิลงทุน
และผลตอบแทนในระยะยาว 

กองทุนทีม่รีะดบัความเสีย่ง 1-7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มคีวาม
เสีย่งระดบั 8 ไม่ควรเกนิรอ้ยละ 20 ของเงนิลงทุนทัง้หมด 
 

5 
สงูมาก 

46 คะแนน   ขึน้ไป 
(ยกเวน้ท่านตอบขอ้ (1) 
ใน ค าถาม Knockout 

Question) 

ท่านตอ้งการได้รบัโอกาสทีจ่ะได้รบัผลตอบแทนสงู ความเสีย่ง
สงูและยอมรบัการขาดทุนไดใ้นระดบัทีม่นียัส าคญั (Significant 
portion) 

กองทุนทีม่รีะดบัความเสีย่ง 1-8 
 

 

หมายเหตุ:  A หลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ (B/E) หุน้กู ้หุน้กูอ้นุพนัธ ์หน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) ก าหนด 
B ระบบจะน าผลรวมของคะแนนที่ท่านได้จากการตอบค าถามขอ้ 1 – 12 รวมถงึการตอบค าถาม Knockout Question ของท่าน ในแบบประเมนิความเสี่ยง  ไปเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลใน

ตารางขา้งบน เพื่อประเมนิว่าท่านมรีะดบัความเส่ียง (Customer’s  Risk Level) อยู่ในระดบัใด ทัง้นี้ เพื่อให้ท่านสามารถพจิารณาเลอืกหลกัทรพัย์ที่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงของท่านได้อย่าง
เหมาะสม ท่านควรจะตรวจสสอบและพิจารณาว่าระดบัความเส่ียงของท่านท่ีค านวนได้จากแบบประเมินน้ีสอดคล้องกบัเป้าหมายและข้อจ ากดัการลงทุนของท่านอย่างแท้จริงหรือไม่ 
ก่อนจะน าผลดงักล่าวไปใช้  

ธนาคารทหารไทยในแบบประเมนิการลงทุนนี้ (หรอืแบบประเมนิล่าสุดทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต) หมายความวา่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

บลจ.ทหารไทยในแบบประเมนิการลงทุนนี้ (หรอืแบบประเมนิล่าสุดทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต) หมายความวา่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 

ส่วน “ระดบัความเส่ียงของกองทุน ท่ีสามารถลงทุนได้” ในตารางขา้งบนนี้ปรบัปรุงมาจากเกณฑข์องสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน (“AIMC”) ทีเ่สนอให้สมาชกิน ามาใช ้ AIMC ก าหนดให้สมาชกิบรษิทั
จดัการและตวัแทนขายหน่วยลงทุน (รวมถงึผูข้ายหน่วยลงทุน) จ าเป็นตอ้งขอใหล้กูคา้ท าการยนืยนัรบัทราบ และยอมรบัความเสี่ยงเพิม่เตมิในแต่ละครัง้ที่เขา้ลงทุนในกองทุนที่มรีะดบัความเสี่ยง(Fund 
Risk Level) สงูกวา่ระดบัความเสีย่งของลกูคา้ (Customer’s Risk Level) ทัง้นี้เกณฑแ์ละขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 
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อนึ่ง เนื่องจากชนิดของกองทุน และสดัส่วนการลงทุนทีป่รากฏใน “ระดบัความเสีย่งของกองทุนทีส่ามารถลงทุนได”้ ตามตารางขา้งบนนี้ มไิดเ้ป็นการรบัประกนัวา่หากท่านลงทุนในแต่ละกองทุนที่ปรากฏ
ในตารางนี้แลว้ ท่านจะไม่มคีวามเสี่ยงของการสูญเสยีเงนิต้นจากการลงทุน หรอืกองทุนในระดบัความเสี่ยงดงักล่าวเหมาะสมกบัท่านทุกกรณี หรอืท่านควรจะเขา้ลงทุนในกองทุนตามที่ระบุในตาราง
ขา้งบนนี้ทุกกรณี เพราะยงัมไิด้ค านึงถงึเป้าหมายการลงทุน ขอ้จ ากดัในการลงทุนและการยอมรบัความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของท่านในทุกสถานการณ์ ดงันัน้ท่านจึงควรศกึษาความเสี่ยงรวมถึง
รายละเอยีดของกองทุนแต่ละกองทุนจากหนงัสอืชีช้วนและเอกสารประกอบการขายกองทุนเพื่อพจิารณาวา่ กองทุนดงักล่าวเหมาะสมกบัท่านหรอืไม่ ก่อนทีจ่ะเขา้ลงทุน  

เง่ือนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน :  
 เอกสารนี้จดัท าขึน้เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประเมนิระดบัความเสี่ยงและความเขา้ใจในการลงทุนของผูล้งทุน มใิช่เป็นการให้ค าแนะน าหรอื ชีข้าดในการตดัสนิใจลงทุน และผูล้งทุนรบัทราบตาม

แนวทางประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป การปฏิเสธการให้ขอ้มูลหรอืให้ขอ้มูลที่ไม่ครบถ้วน อาจท าให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัค าแนะน าการลงทุนและ/หรอื
สามารถท ารายการซือ้/จองซือ้หลกัทรพัยร์วมถงึค าสัง่ซือ้/สบัเปลีย่นเขา้หน่วยลงทุนได ้ 

 ผูล้งทุนสามารถท าแบบประเมนิการลงทุน ณ ทีท่ าการบลจ.ทหารไทย หรอืชอ่งทางอื่น ๆ ทีบ่ลจ.ทหารไทยก าหนด โดยบลจ.ทหารไทยจะยดึถอืขอ้มูล/คะแนนความเสี่ยงในแบบประเมนิการลงทุน
ล่าสุดเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูต่อไป นอกจากนี้ผูล้งทุนรบัทราบและตกลงใหบ้ลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยมสีทิธิ ์ที่จะยดึถอืขอ้มูล/คะแนนความเสี่ยงในแบบประเมนิการลงทุนของผูล้งทุนที่ผู้
ลงทุนมอบใหแ้ก่บลจ.ทหารไทยหรอืธนาคารทหารไทยมาทดแทนกนัและกนัได ้

 ผูล้งทุนรบัทราบและตกลงว่าผู้ลงทุนมหีน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลในแบบประเมนิการลงทุนให้เป็นปจัจุบนัตามรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต./บลจ.ทหารไทย และ/หรอืหน่วยงานทางการที่
เกีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต ทัง้นี้ในกรณีทีค่รบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูลในแบบประเมนิการลงทุนดงักล่าวข้างต้นแล้วบลจ.ทหารไทยและ/หรอืธนาคารทหาร
ไทยยงัมไิดร้บัขอ้มลูในแบบประเมนิการลงทุนในรอบใหม่จากผูล้งทุนตามระยะเวลาทีก่ าหนด ผูล้งทุนตกลงและยนิยอมให้บลจ.ทหารไทย(และ/หรอืธนาคารทหารไทยแล้วแต่กรณี) ถอืเอาขอ้มูลของ
ผูล้งทุนทีป่รากฏตามแบบประเมนิการลงทุนล่าสุดทีอ่ยู่ในระบบเป็นขอ้มูลปจัจุบนัของผูล้งทุนต่อไปจนกวา่ บลจ.ทหารไทย(หรอืธนาคารทหารไทยแลว้แต่กรณี)จะได้รบัขอ้มูลแบบประเมนิการลงทุน
ใหม่และน าเขา้บนัทกึในระบบแลว้ 

 ส าหรบัการท ารายการซือ้/จองซือ้หลกัทรพัยร์วมถงึค าสัง่ซื้อ/สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุน  บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยสงวนสทิธิไ์ม่ด าเนินการตามใบค าสัง่ซื้อ/ใบจองซื้อหลกัทรพัย์ หรอื 
ค าสัง่ซือ้/สบัเปลีย่นเขา้ส าหรบักองทุนใดๆ  ตามรายการซือ้/จองซือ้หลกัทรพัยร์วมถงึค าสัง่ซือ้/สบัเปลีย่นเขา้หน่วยลงทุน โดยบลจ.ทหารไทย/ธนาคารทหารไทยไม่ต้องแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้า 
หากระดบัความเสีย่งของหลกัทรพัยน์ัน้ (Fund/Security Risk Level) สงูกวา่ระดบัความเสีย่งทีค่ านวณไดจ้ากการประมวลขอ้มลูระดบัความเสี่ยงในการลงทุนของผูล้งทุน (Customer’s Risk Level) 
ตามแบบประเมนิการลงทุนนี้หรอืตามแบบประเมนิการลงทุนล่าสุดของผูล้งทุนที่อาจมกีารจดัท าขึน้ในอนาคต (ยกเวน้ กรณีที่ผูล้งทุนได้ยนืยนัการยอมรบัความเสี่ยงดงักล่าวเป็นคราวๆ ไป หรอื
ยกเวน้กรณีทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคตตามที่บลจ.ทหารไทย (หรอืธนาคารทหารไทยแลว้แต่กรณ)ีเหน็สมควรภายใต้กฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการที่เกี่ยวขอ้งที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต) 

 ส าหรบัค าสัง่ซื้อ/สบัเปลี่ยนซึ่งอยู่ในบรกิารการวางแผนการลงทุนอตัโนมตั ิ(AIP): บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยสงวนสทิธิไ์ม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อ/สบัเปลี่ยนเขา้ส าหรบักองทุนใดๆ 
ตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการลงทุนอตัโนมตั(ิAIP) โดยบลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยไม่ต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หากระดบัความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level) นัน้ สูง
กวา่ระดบัความเสีย่งทีค่ านวณไดจ้ากการประมวลขอ้มลูระดบัความเสีย่งในการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Customer’s Risk Level) ตามแบบประเมนิการลงทุนนี้หรอืตามแบบประเมนิการลงทุน
ล่าสุดของผูถ้อืหน่วยทีอ่าจมกีารจดัท าขึน้ในอนาคต (ยกเวน้ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ยนืยนัการยอมรบัความเสีย่งดงักล่าว ทัง้นี้ให้ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวมผีลบงัคบัใชต่้อไปส าหรบัแผนการลงทุนนัน้
จนกระทัง่มกีารปรบัแผนการลงทุนใหม่หรอืมกีารประมวลขอ้มลูระดบัความเสีย่งตามแบบประเมนิการลงทุนครัง้ใหม่ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืยกเวน้กรณีที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่
บลจ.ทหารไทย (หรอืธนาคารทหารไทยแลว้แต่กรณี) เหน็สมควรภายใตก้ฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต) 

 เฉพาะในกรณทีีท่่านเป็นเจา้ของบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืบญัชธีนาคารประเภทบญัชเีดีย่วและมมีากกวา่ 1 บญัช ี(โดยใชเ้ลขทีบ่ตัรประชาชนเดยีวกนั) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงและรบัทราบว่าบลจ.
ทหารไทยและธนาคารทหารไทยมสีทิธิ ์(แต่ไม่ใชห่น้าที่) ใชข้อ้มูลในแบบประเมนิการลงทุนล่าสุดและระดบัความเสี่ยงที่ได้จากการประมวลผล มผีลบงัคบัใชก้บับญัชเีดี่ยวทุกบญัชขีองผู้ถอืหน่วย
ลงทุน (รวมถงึบญัชธีนาคาร) ทีม่อียู่กบับลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทย  

 ผูล้งทุนรบัทราบและตกลงใหข้อ้มลูในแบบประเมนิการลงทุนของผูล้งทุนล่าสุดและระดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการประมวลผล มผีลบงัคบัใชก้บัการซือ้/จองซือ้ตราสารหนี้/หลกัทรพัย์ทุกๆ หลกัทรพัย์ที่
บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยเป็นผูค้า้/ผูจ้ดัจ าหน่าย/ตวัแทนจดัจ าหน่าย  

 เฉพาะในกรณีทีท่่านท าการซือ้/จองซือ้ตราสารหนี้โดยใชช้ือ่ร่วม หรอื เป็นเจา้ของร่วมในบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทบญัชรี่วม (ผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกว่า 1 คน เป็นเจ้าของบญัชรี่วมกนั ตามที่
ปรากฏในชือ่บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืบญัชธีนาคารของท่าน) ผูล้งทุน/ ผูซ้ือ้/จองซือ้ร่วม หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอใหค้ ารบัรองและตกลง/ยนิยอมให้ผูท้ี่มชีื่อแรกตามที่ระบุในใบค าสัง่ซื้อ/
ใบจองซือ้ หรอื ใบค าขอเปิดบญัช ีเป็นผูใ้หข้อ้มลูผูล้งทุนในแบบประเมนิการลงทุนน้ีรวมถงึการใหข้อ้มลูใหม่ในแบบประเมนิการลงทุนใดๆ ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตเพื่อใบค าสัง่ซื้อ/ใบจองซื้อ หรอื 
บญัชดีงักล่าว และใหถ้อืเอาขอ้มลูนัน้เป็นขอ้มลูของขา้พเจา้/ผูซ้ือ้/จองซือ้ร่วม หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมทุกคน  ตลอดจนใหผู้ม้ชี ือ่แรกดงักล่าว มอี านาจในการยนิยอม/รบัทราบและตกลงในเงื่อนไข
และขอ้ตกลงใด ๆ รวมถงึยอมรบัความเสี่ยงของการลงทุนเพิม่เตมิในกรณีที่ความเสี่ยงของหลกัทรพัย์ (ตราสารหนี้/กองทุน) ที่จะลงทุนสูงกว่าระดบัความเสี่ยงของผูล้งทุนที่ประมวลได้ตามแบบ
ประเมนินี้ (หรอืแบบประเมนิล่าสุดทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต) โดยใหม้ผีลผกูพนัผูล้งทุน/ผูซ้ือ้/จองซือ้ร่วม หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมทุกคน 

 ผูล้งทุนรบัทราบและตกลงวา่ ทัง้บลจ.ทหารไทยและธนาคารทหารไทยตา่งสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมน่ าขอ้มลู/คะแนนความเสีย่งในแบบประเมนิการลงทุนนี้ (รวมถงึแบบประเมนิในอนาคต) ทีท่า่น
ไดท้ าใหแ้ก่บรษิทัอกีฝ่ายหน่ึง มาทดแทนกนั หากระดบัความเสีย่งจากแบบประเมนิดงักลา่วต ่ากวา่ระดบัความเสีย่งการลงทุนทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิ ต ่ากวา่ระดบัคา่ความเสีย่งของรายการ
ลงทุน (รวมถงึกรณทีีม่ลีกูคา้มแีผนการลงทุนอตัโินมตัอิยู)่ ของทา่นทีร่อการด าเนินการโดยบลจ.ทหารไทยหรอืธนาคารทหารไทย (แลว้แตก่รณ)ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
 

                                                                                                                             หน้า 4 จาก 5                                                                              Version: Individual Questionnaire_20150903 

 

ตารางแสดงระดบัความเส่ียงของกองทุนและตราสารหน้ี (การจดัประเภท รวมถึงค าจ ากดัความข้างล่างน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต)                
ระดบัความเสีย่ง                                                                                                                                                                               (รายชือ่กองทุน ณ 16 มนีาคม 2559) 
กลุ่มความเส่ียงของ 
กองทุน/ตราสารหน้ี 

ตราสารหน้ี 
(อ้างอิงสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย) 

กองทุนรวม 

เสี่
ยง

ต า่
 

ระดบัความเส่ียงหลกัทรพัย ์1 (Fund/Security Risk Level 1) 
 ตราสารหนี้ภาครฐั อายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ 

นโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก หรอืตราสารหนี้ หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
อื่น หรอืการหาดอกผลอื่นตามทีส่ านกังานก าหนด ซึง่มกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม หรอืจะครบก าหนดช าระคนื 
โดยตราสารหนี้ หลกัทรพัย์ และสญัญาดงักล่าวตอ้งมอีายุสญัญาคงเหลอืไม่เกนิ 397 วนันับแต่วนัทีล่งทุนใน
ทรพัยส์นิหรอืเขา้ท าสญัญานัน้ กองทุนประเภทนี้ม ีportfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกนิ 3 เดอืน 
 กองทุนเปิดทหารไทยธนบด ี  กองทุนเปิดทหารไทยธนรฐั2  กองทุนเปิดทหารไทยธนบด ีRMF2 

เสี่
ยง

ปา
นก

ลา
งค่

อน
ข้า

งต
 ่า 

ระดบัความเส่ียงหลกัทรพัย ์2 (Fund/Security Risk Level 2) 
 ตราสารหนี้ภาครฐั อายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 – 5 ปี 
 หุน้กูท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตัง้แต่ ตัง้แต่ 

AA- ขึน้ไป ทีอ่ายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

กองทุนรวมตลาดเงิน 
มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก หรอืตรา
สารหนี้ หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลอื่นตามทีส่ านกังานก าหนด ซึง่มกี าหนดช าระคนืเมื่อ
ทวงถาม หรอืจะครบก าหนดช าระคนื โดยตราสารหนี้ หลกัทรพัย์ และสญัญาดงักล่าวตอ้งมอีายุสญัญาคงเหลอืไม่
เกนิ 397 วนันบัแต่วนัที่ลงทุนในทรพัยส์นิหรอืเขา้ท าสญัญานัน้ ทัง้นี้กองทุนประเภทนี้ม ีportfolio duration ในขณะ
ใดขณะหนึ่ง ไม่เกนิ 3 เดอืน 

ระดบัความเส่ียงหลกัทรพัย ์3 (Fund/Security Risk Level 3) 
 ตราสารหนี้ภาครฐั อายุคงเหลอืมากกวา่ 5 ปี 
 หุน้กูท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื ตัง้แต่ AA- ขึน้

ไป ทีอ่ายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 – 5 ปี 
 หุน้กูท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตัง้แต่ A+/A/A- 

ทีม่อีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

กองทุนรวมพนัธบตัรรฐับาล 
มนีโยบายเน้นลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลเฉลีย่รอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของNAV 
 กองทุนเปิดทหารไทยพนัธบตัรรฐับาล 3, 6, 12 เดอืน 

ระดบัความเส่ียงหลกัทรพัย ์4 (Fund/Security Risk Level 4) 
 หุน้กูท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื ตัง้แต่ AA- ขึน้

ไป ทีอ่ายุคงเหลอืมากกวา่ 5 ปี 
 หุน้กูท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื A+ A/A- ที่

อายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
 หุน้กูท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื BBB+/BBB/ 

BBB- 
 หุน้กูอ้นุพนัธห์รอืหุ้นกูท้ีม่เีงื่อนไขซบัซอ้นทีม่ ี

Underlying เป็นหลกัทรพัย/์ดชันีหุน้หรอืตรา
สารหนี้/อตัราดอกเบี้ยภายในประเทศที่
แพร่หลายและมกีารประกนัเงนิตน้ไม่ต ่ากวา่ 
100% 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 
มนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
 กองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั  กองทุนเปิดทหารไทยธนวฒัน์  กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล  กองทุน
เปิดทหารไทยธนไพศาล RMF  กองทุนเปิดทหารไทยโกลบอล บอนด ์ฟนัด์1  กองทุนเปิดทหารไทยโกลบอล 
บอนด ์ฟนัด ์RMF1  กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด ์ปนัผล1  กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์  
กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิม่พูน1 

เสี่
ยง

ปา
น

กล
าง

ค่อ
นข้

าง
สูง

 ระดบัความเส่ียงหลกัทรพัย ์5 (Fund/Security Risk Level 5) 
 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (Hybrid Bond) 
 ตราสารหนี้ทีใ่หส้ทิธผิูอ้อกไถ่ถอนก่อนก าหนด 
 หุน้กู ้Securitization ทีม่สีทิธแิฝง 

กองทุนรวมผสม 
มนีโยบายไดท้ัง้ในตราสารทุนและตราสารหนี้ 
 กองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะสัน้1  กองทุนเปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะปานกลาง1  กองทุน
เปิดทหารไทยจดัทพัลงทุน ระยะยาว1 

เสี่
ยง

สูง
 

ระดบัความเส่ียงหลกัทรพัย ์6 (Fund/Security Risk Level 6) 
 หุน้กูเ้อกชนทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่ 

Investment Grade (ตราสารประเภท Non-
Investment Grade) 

 หุน้กูเ้อกชนที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอื 

 พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิที่ไม่ไดร้บัการค ้าประกนั 
(SOE-NG) และไม่ม ีRating 

กองทุนรวมตราสารทุน 
มนีโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลกั โดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 65 ของ NAV 
 กองทุนเปิดทหารไทย SET50  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปนัผล  กองทุนเปิดทหารไทยจมัโบ้ 25  
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 RMF  กองทุนเปิดจมัโบ้ 25 RMF  กองทุนเปิดจมัโบ้ พลสั ปนัผล LTF  
กองทุนเปิดจมัโบ้ 25 LTF  กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index1  กองทุนเปิดทหารไทย Emerging 
Markets Equity Index1  กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index1  กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทู
นิตีส้์1  กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index1 

 กองทุนเปิดทหารไทย US500 RMF1 
 กองทุนเปิดทหาร

ไทย ยโูรเป้ียน โกรท ทรกิเกอร ์5+51 
 กองทุนเปิดทหารไทย ยโูรเป้ียน โกรท1  กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเป้ียน 

โกรท RMF1  
 กองทุนเปิดทหารไทย China Trigger 8(2)1 

 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity1 
 

กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders1  
 กองทุนเปิดทหารไทย US500 Trigger 81 

 กองทุนเปิดทหาร
ไทย Asian Growth Leaders Trigger 8(2)1 กองทุนเปิดทหารไทย China Trigger 8(3)1 

กองทุนเปิดทหารไทย 
โกลบอล เรยีล รเีทริ์น1 

 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity1 
 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth1 

 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 8(4)1 
 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity Trigger 81 

 
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity Trigger 8(5)1 

 กองทุนเปิดทหารไทย India Equity Trigger 81 
 กองทุน

เปิดทหารไทย German Equity Trigger 8(2)1 
 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity1 

 กองทุนเปิดทหารไทย 
Asian Growth Leaders RMF1 

 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity RMF1 
 กองทุนเปิดทหารไทย 

Global Quality Growth RMF1 
  กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity RMF1 

  กองทุนเปิดทหารไทย Global 
Quality Growth1 

  กองทุนเปิดทหารไทย German Equity1 
  กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity1 

  
กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity1 

ระดบัความเส่ียงหลกัทรพัย ์7 (Fund/Security Risk Level 7) 
 กองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรม 

มนีโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพยีงบางหมวดโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ NAV 
 กองทุนเปิดทหารไทย พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั  กองทุนเปิดทหารไทย พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั RMF 

เสี่
ยง

สูง
มา

ก 

ระดบัความเส่ียงหลกัทรพัย ์8 (Fund/Security Risk Level 8) 
 หุ้นกู้อนุพันธ์ที่ไม่มีการประกันเงินต้นหรือ

ประกนัเงนิตน้ต ่ากวา่ 100% 
 หุ้นกู้อนุพนัธ์หรือหุ้นกู้ที่มเีงื่อนไขซบัซ้อนที่ม ี

Underlying อื่นใดนอกเหนือจากหลกัทรพัย์/
ดัชนีหุ้นหรือตราสารหนี้ / อัตราดอกเบี้ ย
ภายในประเทศทีแ่พร่หลาย 

กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นทางเลือก 
มนีโยบายลงทุนในทรพัย์สนิที่เป็นทางเลอืกใหม่ในการลงทุนหรอืมโีครงสร้างซบัซ้อน เขา้ใจยาก เช่น commodity/ 
gold fund/oil fund/derivatives ทีไ่ม่ใชเ่พื่อ hedging ซึง่รวมถงึตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่
ไม่คุม้ครองเงนิตน้ 
 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟนัด์1  กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สงิคโปร์1  กองทุนเปิดทหารไทย โกลด ์
สงิคโปร ์RMF1  กองทุนเปิดทหารไทย ออยล ์ฟนัด์1 

 

1 เป็นกองทุนรวมทีน่โยบายการลงทุนเปิดใหล้งทุนในต่างประเทศได ้โดยไม่ตอ้งป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นบนเงนิต้นทัง้จ านวน ผูล้งทุนจงึอาจจะไดร้บัก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นได ้
ซึง่ผลดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทุนอาจได้รบัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 
 
2 กองทุนเปิดทหารไทยธนรฐั และกองทุนเปิดทหารไทยธนบด ีRMF ได้รบัอนุมตักิารแก้ไขโครงการแล้ว โดยจะมผีลบงัคบัใชเ้ป็นกองทุนรวมตลาดเงนิที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ (1) ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค. 
2554 (ปจัจุบนัเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ (2) ) 
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ค าแนะน าการจดัสรรการลงทุนเบือ้งต้น  (Basic Asset Allocation) 

 
 

หมายเหต ุ 
1. ลูกค้าอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนทองค า  หรือกองทุนน ้ ามัน  โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละระ ดับความเสี่ย ง  คือ  

ระดับความเสี่ยงต ่ า ควรลงทุนไม่เกิน 5%, ระดับความเสี่ยงปานกลาง ควรลงทุนไม่เกิน 10% และระดับความเสี่ยงสูง  

ควรลงทุนไม่เกนิ 15% และเมื่อนบัรวมกบัการลงทุนในหุน้แลว้ ไม่เกนิกรอบสดัสว่นการลงทุนในหุน้ทีก่ าหนดในตาราง 

2. ตารางค าแนะน าการจดัสรรการลงทุนของกองทุนรวมฉบบันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการใหค้ าแนะน าเบือ้งต้น  เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจ
ความส าคญัในการจดัสรรพอรต์การลงทุน และการก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสม (Basic Asset Allocation) ส าหรบัภาพรวมเงนิ
ลงทุนของลกูคา้ (Total Portfolio) โดยพจิารณาจากผลการประเมนิระดบัความเสีย่งของลกูคา้ 



 

 

 

 

 
 

   

หนังสือฉบบัน้ีมอบให้แก่____________________________ และบริษทัแม่  บริษทัในเครอื รวมถึงกลุ่มธรุกิจการเงินของบุคคลข้างต้น  (ไม่วา่

แต่ละรายหรอืรวมกนั  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกวา่ “ผูร้บั”) เพื่อประโยชน์ของผูร้บั และบุคคลท่ีสามตามท่ีกล่าวถึงในส่วนท่ี 4 ของ

หนังสือฉบบัน้ี  โดยให้ถือวา่บคุคลดงักล่าวทัง้หมดเป็นผูร้บัหนังสือฉบบัน้ีเช่นกนั 

This form is provided to      and it’s parent company and affiliated companies including their financial business group 

(individually or collectively shall be hereinafter referred as  the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this 

form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  

ข้อมูล / คาํยืนยนั / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s  Information / representation / and agreements 

วนัท่ี/Date  

โปรดเลือกทาํเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงวา่ ทา่นเป็นบุคคล

เมรกิา ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)  

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be 

US Person  by FATCA Regulation.    Please complete Form 

W-9) 

 
โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 

โปรดตอบ “ใช”่ หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหน่ึงในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 

โปรดตอบ “ใช ่หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

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

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

citizenship. 

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

 

❷ 

โปรดตอบ “ใช่” หากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจําตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ท่าน ไม่ว่าบตัรดงักล่าว

ของทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่า่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 

ควรตอบ “ไมใ่ช”่ หากบตัรดงักล่าวของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที ่ทา่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 

You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card 

has expired on the date you complete and sign this form. 

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 
 

 ผูข้อเปิดบญัชี/ลูกค้า  Applicant’s Name/Name of Customer 

 

(คาํนําหน้า/ช่ือ/นามสกลุ) _______________________________ 

 

สญัชาติ 

Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that 

you hold. 

บตัรประชาชนเลขท่ี (สาํหรบัคนไทย)  

Thai Citizen ID Card No.   

หนังสือเดินทาง เลขท่ี (เฉพาะคนต่างชาติ)  

Passport No. (Non-Thai only) 

 

 

 

 

     

ส่วนท่ี 1 

Part 1 
สถานะของลกูค้า 

Status of Customer 

1.1 คาํถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / U.S. Person Status cheek 

    1   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่   Are you a U.S. Citizen? ไม่ใช่/No 

ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจาํตวัผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา กรีนการด์) ใช่ หรือไม่  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 
 

ไมใช่/No  

 
For Individual Customer 
(ฉบับจัดทําโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.) 

(Prepared by FATCA working team of Thai 

Asset Management Industry) 
Modified by TMBAM                          1 JAN 2015 

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

*OBJTFATC-FORM* 
 

*OBJTFATC-FORM* 
 

FATCA_FORM_20150119                                                                                                                                                                                                                         1 
 



 
 

ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เชน่ ในปีปจัจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ 

และ 

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: 

IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 

183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 
 

1.2 คาํถามเพ่ิมเติม / Additional Questions  

(โปรดขา้มคาํถามในส่วนนี้หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมรกินัตามขอ้ 1 – 3 และไดก้รอกแบบฟอรม์ W-9  แลว้) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้ 

(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 

(1) สาํเนาบตัรประชาชนสาํหรบัคนไทย(หนงัสอืเดนิทางสาํหรบัคนตา่งชาตทิีแ่สดงวา่ไมใ่ช่คนอเมรกินั)  และ 

A copy of Thai Citizen ID card ( or passport  in case you are  not a Thai citizen which indicate that you are not  a US Person) and 

(2) สําเนาหนงัสอืรบัรองการเสยีสญัชาตอิเมรกินั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีทีต่อบ”ใช”่  ในขอ้ ❹ ขา้งสา่งน้ี  

A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 
 

 
 

ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว 

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 

 

ใช่/Yes  
 

ไม่ใช่/No 

 
 

ท่านมีท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่านผู้รบัใช่หรือไม่  
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 

 

ใช่/Yes  
 

ไม่ใช่/No 

 
 

ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน /หรือมีอยู่กบัผู้รบั

หรือไม่ 

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or 

maintained with the Receiver ? 

 

ใช่/Yes  
 

ไม่ใช่/No 

 
 

ท่านมีคาํสัง่ทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้กบั/ผ่าน/ หรือมีอยู่กบัผู้รบั ไปยงับญัชี ในสหรฐัอเมริกา ใช่
หรือไม่ 

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver  to an 

account maintained in the U.S.? 

 

ใช่/Yes  
 

ไม่ใช่/No 

 
 

ท่านมีการมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้กบั/

ผ่าน/หรือมีอยู่กบัผู้รบัใช่หรือไม่ 

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver 
granted to person with U.S. address? 

 

ใช่/Yes  
 

ไม่ใช่/No 

 

 

ส่วนท่ี 2 

Part 2 

การยนืยนัและการเปลีย่นแปลงสถานะ 

Confirmation and Change of Status 
1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอรม์น้ี หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ ผูร้บั

มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 

You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be 

entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 

3. ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหผู้ร้บั ไดท้ราบและนําสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่ผูร้บั ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัทาํใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกตอ้ง และใน

กรณทีีผู่ร้บัมกีารรอ้งขอเอกสาร/ขอ้มลู/คาํยนิยอมเพิม่เตมิ ทา่นตกลงทีจ่ะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีผู่ร้บักําหนด 

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form 

to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 

4. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ เกีย่วกบัสถานะของทา่น ผูร้บัมสีทิธใิช้

ดุลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 

You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle 

to the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver. 

 

 

     
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

4 

55 

5 6 

7 

 8 
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ส่วนท่ี 3 

Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 

Authorization for information disclosure and account withholding 

 

 

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่ผูร้บัในการดาํเนินการดงัตอ่ไปน้ี 

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัในกลุม่ของผูร้บั (ในการปฏบิตัติาม FATCA หรอืกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทัง้ในประเทศ และ/

หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชื่อลูกคา้ ทีอ่ยู ่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลข

บญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จาํนวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัช ีการจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลือ่นไหวทาง

บญัช ีจาํนวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บัผูร้บั และ/หรอืเปิดบญัชผีา่นผูร้บั ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบั

ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุม่ของผูร้บั หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 

disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government 

authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant 

or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial 

products and/or other assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the 

banking/business relationship which may be requested or required by the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other 

authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่นทีม่กีบัผูร้บัหรอืเปิดผา่นผูร้บั รวมถงึเงนิไดท้ีท่า่นไดร้บัจากบญัชดีงักลา่วในจาํนวนทีก่ําหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึง่

รวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่งๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งผูร้บักบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว 

withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as required by the local and/or foreign tax 

authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3.  หากท่านไม่ใหข้อ้มูลทีจ่ําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลทีจ่ําเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่ผูร้บั หรอืไมใ่หค้ํายนิยอมใหผู้ร้บัดําเนินการอื่นใด

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูและการหกั ณ ทีจ่า่ย ตามทีร่ะบุในหนงัสอืฉบบัน้ี   ผูร้บัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัท่าน ไม่วา่ทัง้หมด

หรอืบางสว่น ตามทีผู่ร้บัเหน็สมควร 

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you 

fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business 

relationship with you as may be deemed appropriate by the Receiver. 
 

ส่วนท่ี 4 

Part 4 

การอนุญาตให้บคุคลท่ีสามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารน้ี 

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

 เพื่อความสะดวกของท่าน (ลูกค้า/ผู้ขอใช้บรกิาร) และเป็นการลดภาระความซํ้าซอ้นของท่านในการนําส่งเอกสาร/ขอ้มูล/คํายนิยอมใหก้บับรษิัทและสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีเ่ป็นเจ้าของ

ผลติภณัฑท์ีผู่ร้บัเป็นตวัแทนขาย(หรอืเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทัง้กรณทีีท่า่นเปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆ ผ่านผูร้บั  โดยหนังสอืฉบบัน้ี ท่านรบัทราบและยนิยอมให้

บุคคลดงัต่อไปน้ีทัง้หมด(อนัไดแ้ก่ 1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ทีท่่านทําธุรกรรมทางการเงนิผ่าน หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืใช้บรกิารทาง

การเงนิอื่นใดทัง้โดยตรงหรอืผา่นผูร้บั 2. ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักลา่วขา้งตน้,  และ 3. สมาชกิของกลุม่ธุรกจิทางการเงนิของ

ผูร้บั,  4.ตวัแทน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบรษิทัในเครอื ของบุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทัง้หมด) ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต    มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู คาํยนืยนัและคาํยนิยอมใด ๆ เกี่ยวกบัการแสดง

ตนและการเปิดเผยขอ้มูล หรอืหกั ณ ทีจ่่าย ตามเอกสารฉบบัน้ีและเอกสาร/ขอ้มูลทีอ่้างถงึ (ซึง่ต่อไปน้ีจะรวมเรยีกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ 

(รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย) เสมอืนหน่ีงว่า ท่านไดม้อบเอกสารและขอ้มูลนัน้ และไดใ้ห้

คาํยนืยนั/คาํยนิยอมกบับุคคลดงักลา่วขา้งตน้ทุกราย   และใหบุ้คคลดงักลา่วขา้งตน้และหน่วยงานราชการทัง้ในและต่างประเทศและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทุกรายสามารถนําส่ง / ใช้เอกสารและ

ขอ้มลูใดๆของทา่นระหวา่งกนัได ้ไมว่า่จะอยูใ่นรปูสาํเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบัทา่นทุกประการ  
 

In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent 

to each and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following 

person(s) (i.e.,  1. any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial 

service directly with or through  the Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial 

institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) at present 

or in future  to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in this document 

(hereinafter referred to as the “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  you  have provided such Documents and 

Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among 

themselves.  
 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้กาํหนด ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธ์

ทางการเงนิ/ทางธรุกจิกบัขา้พเจา้ เพื่อเป็นหลกัฐานแหง่การน้ี จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสําคญั  

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, 

account withholding and termination of banking/business relationship. 

ลายมือช่ือผูข้อเปิดบญัชี ………………………………………………………………. วนัท่ี 

Signature of Applicant / Customer (....................................................) Date  
 

ลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผูร้บัเอกสาร ………………………………………………………………… วนัท่ี 

Signature of Officer  (....................................................) Date 

who receives the document 
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วิธีการช าระเงิน 

1. เขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
 

 ชื่อบัญชีสัง่จ่าย: 
 
บัญชีจองซ้ือหนว่ยลงทุนของบลจ.ทหารไทย โดย บล. บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน) 

BBL 031-3-01355-9 

KBANK 001-1-35576-5 

SCB 049-3-14342-5 

TMB 001-1-90688-0 
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