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เอกสารเปิดบัญชีซื�อขายกองทุนรวมสําหรับนิตบุิคคล

บริษทัหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จาํกดั

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีซื �อขายกองทนุรวม

เอกสารเปดิบัญชีซื �อขายกองทุนรวมสําหรับนิติบุคคล

แบบประเมินระดับความเสี�ยงในการลงทุนที�เหมาะสม สําหรับลกูค้านิติบคุคล

แบบแจง้สถานะความเปน็บุคคลอเมริกัน/ไม่เปน็บุคคลอเมริกัน สําหรับลกูค้าประเภทนิติบคุคล

หนังสือยินยอมใหห้ักบัญชีเงินฝาก

□
□
□
□
□



ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)*
Juristic Investor Name*

ประเภทธุรกิจ Business Type*

แหล่งที่มาของเงินทุน Source of Investment Fund*

ประเทศหรือเขตแดนที่เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน Country's Source of Investment Fund*

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*

FundConnext

วันที่จดทะเบียน Issued Date

ไทย Thailand

นิติบุคคลทัวไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

สำนักงานใหญ่ Head ���
สาขาลำดับที่ Branch No.

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

รายได้รวมต่อปีของบริษัท Total Income per Year (ล้านบาท Million Baht)

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

ค่าหุ้น Stock
เงินบริจาค Donation
เงินกู้ Loan

เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business

เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

นายหน้าจัดหางาน Recruitment Agency

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
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* Required

-- --
- - - - -

วันที่ Date --
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FundConnext

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*
ชื่อ - นามสกุล

Name - Surname

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

1.

อำนาจลงนาม

Signatory
Authorized

เป็นผู้บริหารสูงสุด
Chief

Executive

2.

3.

4.

5.

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

6. มี Yes ไม่มี No

7. มี Yes ไม่มี No

8. มี Yes ไม่มี No

9. มี Yes ไม่มี No

10. มี Yes ไม่มี No

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality
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* Required

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Name of Shareholders of Juristic's Owner

ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท Commercial Registration Certificate Address*

เงื่อนไขการลงนามของนิติบุคคล Juristic's Condition of Authorized Signatories*

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

BK-EM-20-058



FundConnext
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

Page 3

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

BK-EM-20-058



ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายเลข End Beneficiary No.

เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป Shareholder who own 25% of total shares or higher

FundConnext
3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

เป็นผู้บริหารสูงสุด Being Chief Executive
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง Relationship as an End Beneficiary

* Required
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ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

ใช่ Yes ไม่ใช่ No

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

BK-EM-20-058



ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม*
Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund

FundConnext
4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

* Required

Page 5

โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
1. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
เลขที่ Address No.

ซอย Soi
อำเภอ District/Amphur

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

BK-EM-20-058

อีเมล E-mail --------------------------------------------------------------------------



ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม*
Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund

FundConnext
4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

* Required
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โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
2. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
เลขที่ Address No.

ซอย Soi
อำเภอ District/Amphur

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

BK-EM-20-058

อีเมล E-mail --------------------------------------------------------------------------



ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

FundConnext

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท
Same as Commercial Registration No.

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription*

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

( )
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

( )

* Required

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*
บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management
บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment

การลงทุน Investment
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
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วันที่ Date --

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชี
ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

หมายเหตุ

Remark Bank Account for Unit Investment Subscription, Unit Investment Redemption and Paid Dividend
must be the same person as unitholder and account owner.

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type*
ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.

บัญชีเปิดชื่อ Segregate
บัญชีปิดชื่อ Omnibus
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ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through
FundConnext service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant
(“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัท
จัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบ
ทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and
relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies
in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents
(hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and
binding upon the Investor as if they are the original documents.

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็น
ครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูป
แบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป
ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูล
ปัจจุบันของผู้ลงทุน
The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the
customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there
be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form
acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method
as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond
in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset
Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.

3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่
ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์
ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent
for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset
Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or
the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management
Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the
Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor’s mutual fund account and/or to redeem the
investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by
the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening
application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of
the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company
specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจาก
บริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และ
ใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or
the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnext service provider, the Investor agrees that the
information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and
sent such order to the Asset Management Company and shall constitutes a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as
a reference to the transaction conducted by the Investor.

(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;

(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and

(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above..

The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the
Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset
Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or
offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that
the Asset Management Company or the fund has to comply with:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the LTF or RMF investment as
the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual
responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough
knowledge and understanding in the investment in the mutual fund’s investment units and that:

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้
ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับ
ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี
หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้
ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company
may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE,
WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email
address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application
downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has
been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read.
In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any
notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or
address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice,
information or any other document sent from the Asset Management Company.

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้น
ตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA
Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้
ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น
สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the
fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the
original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ใน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันได้แก่
In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for
contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such
person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules,
conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:

(ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
The warning on risks associated with the investment in investment units;

(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;

(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุ
ประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the
analysis or consideration of the Investor’s objectives, financial status and investor’s need and

(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุน
ยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information,
the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor’s objectives, financial status and investor’s needs since such advice has been
made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms
that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and
the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;

(4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัท
จัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น
ประกันได้
For the Investor in RMF and LTF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the LTF or RMF investment
as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the
Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of RMF and LTF.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor,
any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred
to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called “Documents and Information”) to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this
mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and
consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all
the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management
Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัท
จัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม
เพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and
conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual
fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management
Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms
and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้ว
The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset
Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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6. เอกสารนิติบุคคลที่ต้องนำส่ง Required Documents for Juristic Investor

เอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ Letter of appointment or Letter of authority

เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Certificate of registration
เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม Letter of appointment or Letter of authority

เอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions

นิติบุคคลทัวไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)

นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff Only

เอกสารการเป็นนิติบุคคล(หน่วยงานออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months)

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

สำเนาเอกสารสำหรับนิติบุคคล Copy of Juristic Document

ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี) Sample of company's logo (if any)
รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม List of Directors and Authorized Signatory of Directors
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม Copy of ID of Authorized Person
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) Letter of authority (if any)
ภพ. 20 (ถ้ามี) VAT Registration (VAT20) (if any)
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ.5) List of shareholders’ names
รายงานการประชุม ที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี) Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any)
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แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั 

 Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 
 

สาํหรบัลูกค้าประเภทนิติบุคคล 
for Entity/Juristic Person  

                                                                                                                                             
  วนัที<     CIF No.                                 เลขที<บญัชี 
  Date                                                                                                                                                       Account No.     

ชื<อองคก์ร/นิติบคุคล/บริษทั ผู้ขอเปิดบญัชี                                                                                                                                                                   (“ลูกคา้”) 
Name of Organization/Entity/Company of Applicant                                                                                                                             (The “Customer”) 
 

 
 
      

     หมายเลข GIIN ของลกูคา้ / Customer GIIN    
    
 
 
 
 

      กรณีลูกค้าเป็นนิติบคุคลที<ได้รบัการสนับสนุน (Sponsored Entity)  
     โปรดระบุชื>อและหมายเลข GIIN ของนิตบิคุคลที>สนบัสนุน(Sponsoring Entity) / If the      
     customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity   

  

          ชื>อนิตบิุคคลที>สนบัสนุน / Name on Sponsoring Entity 
 

    ……………………………………………………………………………………………….. 
          หมายเลข GIIN ของผูส้นบัสนุน / GIIN of Sponsoring Entity  

 ประเทศที<จดทะเบียน หรือ จดัตั Oง / Country of  Incorporation 
 /Registration or Organization 

 เลขทะเบียนนิติบคุคล / Entity Registration Number   
 

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีไทย / Thai Tax ID 
 

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีในประเทศอื<น  (โปรดระบุทุกประเทศ ถา้ม)ี  
 Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………...
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 
หมายเลข/ID……………………………..ประเทศ/Country………………………... 

 

ส่วนที<  1 
Part 1 สถานะของผูข้อเปิดบญัชี Status of Applicant 

โปรดเลือกทาํเครื<องหมายในช่องที<สอดคล้องกบัสถานะผู้ขอเปิดบญัชี  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

นิติบุคคลอเมริกนั / US Person status 
หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9 และสิ�นสุดคาํถาม   
(If you check ‘Yes’, please complete Form W-9.  If you check ‘No’, please complete the next section.) 

 

ลกูค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกนั (นิติบุคคลที<จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) ใช่หรือไม่                                        ใช่/Yes         ไม่ใช่/No        
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 

สถาบนัการเงิน / นิติบุคคลที<มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 
Foreign Financial Institution / Passive Non-Financial Foreign Entity ( Passive NFFE) 

หากท่านตอบว่า ‘ใช’่ ในขอ้ใดขอ้หนึ Aง โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN-E  และสิ�นสดุคาํถาม    
(If you check ‘Yes’ in any one box, please complete Form W-8BEN-E.)  

 
       ลูกค้าเป็นสถาบนัการเงิน ภายใต้ข้อกาํหนดของ FATCA  ใช่หรือไม่                                                                               ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       

           Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?                                                                                                  

 

       ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที<มีรายได้จากการลงทุนในหลกัทรพัยต์ั Oงแต่ร้อยละ 50 ขึOนไปของรายได้รวมหรือมีสินทรพัย ์       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No       
        ที<สามารถนําไปลงทุนในหลกัทรพัยไ์ด้ตั Oงแต่ร้อยละ 50 ขึOนไปของสินทรพัยร์วม ในรอบบญัชีปีล่าสุด 
 

         Is the customer a Passive NFFE of which at least 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive    
          income or at least 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income?  
 

          ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากท่านเป็นนิตบุิคคลตามขอ้ 3.1–3.2  
          You should answer ‘No’ if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.   

      3.1  องคก์ร/หน่วยงานของรฐับาลที>ไดร้บัการยกเวน้ภายใต ้ FATCA   เชน่ หน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ หรอื ธนาคารกลาง เป็นตน้                               
              An Exempt Beneficial Owner under FATCA e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.   
        3.2  นิตบิุคคลที>ไดร้บัการยกเวน้ ภายใต ้FATCA  เชน่  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  นิตบิคุคลที>ไมแ่สวงหากําไร  สมาคม มลูนิธ ิ นิตบิคุคลใหมท่ี>เริ>ม 
              จดัตั nงไมเ่กนิ 24 เดอืน  เป็นตน้                                                                    
              An entity that is Excepted Non Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity,  a non-profit organization, association,  
              foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months 
 
 

2 

3  

สาํหรบัสถาบนัการเงินภายใต้ข้อกาํหนดของ FATCA ที<มี GIIN 
 For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN 

…………………………………………….. …………/………………/………….. …………………………………………….. 
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ส่วนที< 2 
Part 2 การยืนยนัและการเปลี<ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)  

1. ลกูคา้ยนืยนัวา่ ขอ้มลูที>ลกูคา้ใหใ้นแบบฟอรม์นีnเป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถ้วนสมบูรณ์ 
       The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 
2. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ หากลกูคา้มสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มูลที>ใหต้ามแบบฟอรม์นีn หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์ กลุ่มทสิโก้* 

มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้  ไม่วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วน ตามที>กลุ่มทสิโกเ้หน็สมควร 
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, TISCO 
Group* shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as TISCO Group may deem 
appropriate. 

3. ลกูคา้ตกลงที>จะแจง้ใหก้ลุ่มทสิโกท้ราบและนําส่งเอกสารประกอบใหแ้ก่กลุ่มทสิโกภ้ายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี>ยนแปลงอนัทําใหข้อ้มลูของลกูคา้ที>ระบุในแบบฟอรม์นีnไม่ถูกตอ้ง 
The Customer agrees to notify and provide relevant documents to TISCO Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this 
form to be incorrect. 

4. ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที>ลกูคา้ไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําส่งขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นสมบูรณ์เกี>ยวกบัสถานะของลกูคา้ กลุ่มทสิโก้ มสีทิธใิช้
ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไม่วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วนตามที>กลุ่มทสิโกเ้หน็สมควร 
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall 
entitle TISCO Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as TISCO Group may deem 
appropriate. 

 
      * เพื>อวตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นีn “กลุ่มทสิโก้” ใหห้มายความรวมถงึ บรษิทั ทสิโก ้ไฟแนนเชยีล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน)  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทสิโก ้   
         จาํกดั  บรษิทั หลกัทรพัย์ ทสิโก้ จาํกดั  

 For the purpose of this form, “TISCO Group” shall include TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Bank Public Company Limited, TISCO Asset Management   
 Company Limited, TISCO Securities Company Limited.  

ส่วนที< 3 
Part 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี (Authorization for information disclosure and account withholding)  

ลกูคา้ตกลงใหค้วามยนิยอมที>ไม่อาจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุ่มทสิโกใ้นการดาํเนินการดงัต่อไปนีn  
The Customer hereby irrevocably authorizes TISCO Group to: 
1. เปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของลกูคา้ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) 

ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึ ชื>อลกูคา้ ที>อยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รื>อง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมอื) จาํนวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืใน
บญัช ี การจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัช ี รายการเคลื>อนไหวทางบญัช ี จาํนวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื>นๆ ที>มอียู่กบักลุ่มทสิโก้ตลอดจนจาํนวนรายได ้
และขอ้มลูอื>นๆที>เกี>ยวกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิที>อาจถกูรอ้งขอโดยหน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account 
number, FATCA compliance status (i.e., 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 TISCO Group, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding 
the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองลกูคา้ และ/หรอื เงนิไดท้ี>ลกูคา้ไดร้บัจากหรอืผา่นกลุ่มทสิโกใ้นจาํนวนที>กาํหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ>งรวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบั
ของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต่์างๆ รวมถงึขอ้ตกลงใดๆ ระหวา่งกลุ่มทสิโกก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว 
withhold from the customer’s account and/or the income derived from or through TISCO Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities,    
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between TISCO Group and such tax authorities, 

 

หากลกูคา้ไม่ใหข้อ้มลูที>จาํเป็นต่อการพจิารณาสถานะบญัชทีี>ตอ้งรายงาน (U.S. Reportable Account) หรอืขอ้มลูที>จาํเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุ่มทสิโก้ หรอืไม่สามารถจะขอใหย้กเวน้การบงัคบัใช้
กฎหมายที>หา้มการรายงานขอ้มลูได้  หรอืใหข้อ้มลูโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI  กลุ่มทสิโก้ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที>จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัลกูคา้ ไม่
วา่ทั nงหมดหรอืบางส่วน ตามที>กลุ่มทสิโก้ เหน็สมควร 
If the customer fail to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the information required to be reported to TISCO 
Group, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the customer provide the status as a Non-Participating FFI, TISCO Group shall be entitled to 
terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as TISCO Group may deem appropriate. 
 
 
         เพื>อความสะดวกของลกูคา้และเป็นการลดภาระความซํnาซอ้นของลกูคา้ในการนําส่งเอกสาร/ขอ้มลู/คาํยนิยอมใหก้บับรษิทัและสถาบนัการเงนิต่างๆที>เป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ี>ผูร้บัเป็นตวัแทนขาย
(หรอืเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย)เป็นรายๆไปรวมทั nงกรณีที>ลกูคา้เปิดบญัชกีบับรษิทั/สถาบนัการเงนิใดๆผา่นผูร้บัโดยหนงัสอืฉบบันีnลกูคา้รบัทราบและยนิยอมใหบุ้คคล(รวมนิตบุิคคล)ดงัต่อไปนีnทั nงหมด(อนัไดแ้ก่ 
1.บรษิทัจดัการ/กองทุน/สถาบนัการเงนิใดๆ ที>ลกูคา้ทาํธุรกรรมทางการเงนิผา่น หรอืเปิดบญัชเีงนิฝาก หรอื บญัชซีืnอขายหลกัทรพัย์ หรอืใชบ้รกิารทางการเงนิอื>นใดทั nงโดยตรงหรอืผา่นผูร้บั              
2.ผูส้นบัสนุนการขายฯ รายอื>น และผูเ้กี>ยวขอ้งกบับรษิทัจดัการ /กองทุน/สถาบนัการเงนิดงักล่าวขา้งตน้, และ 3.สมาชกิของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของผูร้บั, 4.ตวัแทน หรอืผูท้ี>เกี>ยวขอ้ง หรอืบรษิทัใน
เครอืของบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทั nงหมด) ทั nงในปจัจุบนัและอนาคต มสีทิธใิชเ้อกสารขอ้มลู คาํยนืยนัและคาํยนิยอมใด ๆ เกี>ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู หรอืหกั ณ ที>จ่าย ตามเอกสารฉบบันีn
และเอกสาร/ขอ้มลูที>อา้งถงึ (ซึ>งต่อไปนีnจะรวมเรยีกวา่ “เอกสารและขอ้มลู”) ตามกฎหมายที>เกี>ยวขอ้งทั nงในและต่างประเทศ (รวมถงึกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย) เสมอืนหนี>งวา่ลกูคา้ไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนั nน และไดใ้หค้าํยนืยนั/คาํยนิยอมกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทุกราย และใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้และ
หน่วยงานราชการทั nงในและต่างประเทศและบุคคลที>เกี>ยวขอ้งทุกรายสามารถนําส่ง / ใชเ้อกสารและขอ้มลูใดๆของลกูคา้ระหวา่งกนัได ้ ไม่วา่จะอยู่ในรปูสาํเนาหรอืเอกสารฉบบัจรงิ กใ็หม้ผีลผกูพนักบั
ลกูคา้ทุกประการ 
          In consideration of the customer’s convenience and to reduce the customer’s burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to each 
and every company and financial institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer hereby acknowledge and agree that any of following 
persons(including entity person) (i.e., 1.any asset management company/fund/ any financial institution with whom the customer open deposit account or securities trading account or 
using any financial service directly with or through the Receiver 2.the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial 
institution, 3 any member of Financial Business Group of the Receiver, and 4 the agents or related persons or affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future 
to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding, as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as 
the “Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if the customer have provided such Documents and Information to each of those 
aforesaid person (s) by the customer’s self .The customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves. 

 

ข้าพเจ้ารบัทราบและตกลงปฏิบติัตามข้อกาํหนดและเงื<อนไขต่างๆในเอกสารฉบบันีO  ซึ<งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และการยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงิน/ทางธรุกิจกบัข้าพเจ้า เพื<อเป็นหลกัฐานแห่งการนีO จึงได้ลงลายมือชื<อไว้เป็นสาํคญั 
 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship. 
 
 
ลายมือชื<อผู้ขอเปิดบญัชี                                                                         วนัที< 
Signature of Applicant ___________________________________________________________Date__________________________________ 

 

ส่วนที< l 
Part 4 

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



                               
เขยีนที่ 

วนัที่ เดอืน พ.ศ. 

เรยีน  ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคาร (“ธนาคาร”) สาขา 

ขา้พเจา้ เจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท 

บญัชธีนาคารเลขที่  ชื่อบญัช ี

สถานทีต่ดิต่อเลขที_่________ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั โทร. 

มคีวามประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื่อช าระหน้ี และ/หรอืบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ใหแ้ก่  
บรษิทัหลกัทรพัย์ ทิสโก้ จ ากดั (ต่อไปน้ีเรยีกว่า “บรษิทั”) รวมถึงการหกัเงนิเพื่อฝากเข้าบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์ และ/หรอืบญัชีซื้อขาย
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทุกบญัช ี(“บญัชซีื้อขาย”) ที่ขา้พเจา้มกีบับรษิทั ตามจ านวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) ที่ทางธนาคารได้รบัจากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนของบรษิทั และ/หรอื บุคคลอื่นใดที่ได้รบัแต่งตัง้หรอื
มอบหมายจากบรษิทัใหก้ระท าการแทน และน าเงนิดงักล่าวโอนเขา้บญัชขีองบรษิทั 

ทัง้น้ี ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการใช้บรกิารหกับญัชดีงักล่าว
ใหแ้ก่ธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีร่ะบุขา้งตน้ และ/หรอื บญัชเีงนิฝากอื่นใดของขา้พเจา้
ทีม่อียูก่บัธนาคาร  

ในการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ เพื่อช าระหน้ี และ/หรอื บรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าว หากปรากฎ
ในภายหลงัว่าจ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ตามที่ธนาคารไดร้บันัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารไดท้ าการหกับญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามจ านวนที่
ปรากฏในค าสัง่เรยีบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง ทัง้น้ี ขา้พเจา้ขอสละสทิธใินการ
เรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีของข้าพเจ้า เพื่อช าระหน้ีแก่บรษิัทตามจ านวนที่ปรากฏใน
ระบบสื่อสารขอ้มูลคอมพวิเตอร ์หรอืขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Data) ที่ธนาคารไดร้บัจากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนของบรษิทั และ/
หรอื บุคคลอื่นใดที่ได้รบัแต่งตัง้หรอืมอบหมายจากบรษิัทให้กระท าการแทน รวมถึงเงินค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรือ 
คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ซึง่เกีย่วกบัการใช้บรกิารหกับญัชดีงักล่าวที่หกัช าระใหแ้ก่ธนาคาร (ถา้ม)ี โดยขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงนิจากบญัชี
ของขา้พเจา้ได ้ต่อเมื่อเงนิในบญัชมีเีพยีงพอในการหกับญัชใีนขณะนัน้เท่านั ้น และในการหกับญัชีเงนิฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงค์จะ
ให้ธนาคารแจ้งการหกับัญชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก  และ/หรือ Statement ของ
ธนาคาร และ/ หรอืจากใบรบัเงนิ และ/หรอื ใบเสรจ็รบัเงนิของบรษิทั 

ในกรณีที่เอกสารหลกัฐาน เลขที่บญัชเีงนิฝากที่กล่าวในวรรคขา้งต้น ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดกต็าม ขา้พเจา้ตกลงให้
หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝากฉบบัน้ีคงมผีลใชบ้งัคบัส าหรบับญัชเีงนิฝากหมายเลขทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงดงักล่าวไดด้ว้ยทุกประการ  

การใหห้กับญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้ ใหม้ผีลบงัคบัทนัทนีบัแต่วนัท าหนังสอืน้ี และใหค้งมผีลบงัคบัต่อไปจนกวา่จะไดเ้พกิถอน 
โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

ลงชื่อ ผูใ้หค้วามยนิยอม 

( ) 
(ตามทีใ่หไ้วกับัธนาคาร) 

ร  ร  ว่ ผู    คว        ได  ป ด     ซ ้ ข     
 ร ษ ท 

ลงชื่อ 
      ( ) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

ร  ร  คว  ถ ูต   ข              และล       ่ ผู    คว         

  จ. ธ  ค ร   ข  

ลงชื่อ 
( ) 

   ลายมอืชื่อผูร้บัมอบอ านาจสาขา 

BK-EM-15-005(1-18) 
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