แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและคายินยอมให้ดาเนินการตามกฎหมาย FATCA
FATCA Questionnaire, Consent and Privacy Waiver
* แบบสอบถามนี้ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน/ This questionnaire is a part of account opening form.

เราเข้าใจว่าสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นสิ่งสาคัญและเราก็ม่นั ใจว่าเราก็ได้ให้ความสาคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเท่า เทียมกัน การเก็บ
รวบรวมและการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นพืน้ ฐานของธุรกิจของเราที่จะทาให้เราสามารถประเมินและจัดการให้เป็ นไปตามนโนบายซึ่งกากับดูแลท่าน รวมทัง้
ทาให้เราสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐหรือหน่วยงานกากับดูแลได้
ด้วย Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA กาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จากัด (บริษัทฯ) ตรวจและรายงานข้อมูล
ผูม้ ีสญ
ั ชาติหรือสิ่งบ่งชีว้ ่าเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษี ให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเงินได้นอกประเทศโดยตรงแก่ US Internal Revenue Service (IRS) บริษัทฯ
จึงขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูล และให้ความยินยอม ดังต่อไปนี ้
We understand that the privacy and use of your personal information is important to you and we assure you that it is equally important to us.
The collection and use of your personal information is fundamental to our business as it allows us to evaluate issue and administer the policy you
have applied for as well as allows us to comply with the legal requirements of our regulators.
Under the requirement of Foreign Account Tax Compliance Act or FATCA, requires King Wai Asset Management (Asia) Company Limited (“the
Company”) to check and report the information of those holding the nationality or have indications of being U.S. taxpayers, who hold offshore
accounts, directly to the U.S. Internal Revenue Service (IRS). Therefore, We would like to ask you for your cooperation to give the information and
give the consents as follow;
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/เจ้าของบัญชี (คานาหน้า/ชื่อ/นามสกุล)
Account Applicant/Account Unitholder (Title/Name/Surname)
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง* เลขที่
ออกโดยประเทศ
ID Card / Passport* No.
Country of issue
ประเทศที่เกิด
(*ในกรณีบคุ คลสัญชาติไทยให้ใช้บตั รประชาชน ส่วนกรณีบคุ คลต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)
Country of birth
(*In the case of Thai nationality, please use information in ID card. In the case of other

สัญชาติ 1
Nationality 1
สัญชาติ 2
Nationality 2 (ถ้ามี/if any)

nationalities, please use information in passport)

ส่วนที่ 1
Part 1

การสอบทานการเป็ นบุคคลอเมริกันของผู้ขอเปิ ดบัญชี / เจ้าของบัญชี
The Verification of U.S. person of the Account Applicant / Account Holder
ข้าพเจ้าขอรับรองการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ดังต่อไปนี ้ / I certify the giving of the relevant additional information as follows
1. ท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen?

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

โปรดตอบ “ใช่” / Please answer “Yes”
- หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา / If you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.
- หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้ คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั / If you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.
- หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเ่ ป็ นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย / If you were born in the U.S. (or U.S. Territory)
and have not legally surrender U.S. citizenship.

2. ท่านเป็ นผูถ้ ือบัตรประจาตัวผูม้ ีถ่นิ ที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ /
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (Green Card) ?

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

โปรดตอบ “ใช่” - หากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจาตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน
- ไม่ว่าบัตรประจาตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี ้
Please answer “Yes” – If the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) to you,
Regardless of whether or not such U.S. Permanent Resident Card (Green Card) has expired on the date you complete and sign this form.
โปรดตอบ “ไม่ใช่” - หากบัตรประจาตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถกู สละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและ
ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี ้
Please answer "No" - If such U.S. Permanent Resident Card (Green Card) has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form.

3. ท่านมีสถานะเป็ นผูม้ ีถ่นิ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งเข้าข่ายหรือมีหน้าที่เสียภาษีอากรให้แก่
สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident or a person who may be within the scope of or
has duties to pay tax to the U.S.?

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที่ท่านจะถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์นี ้ ในปี ปัจจุบันท่านอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)
ดังนี ้ http://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

หากท่านตอบ

“ใช่” ในข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 1. ถึงข้อ 3. ข้างบนนี ้ ถือว่าท่านเป็ นบุคคลสัญชาติอเมริกนั
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่ท่านIf your answer is “Yes” to any question between No.1 to No. 3 above, you are deemed to be a U.S. person
- The Company reserves the right to refuse the sale of investment units in the Fund to you.
ในกรณีที่ท่านตอบ “ไม่ใช่” ในข้อ 1. ถึงข้อ 3. ข้างต้นทุกข้อ โปรดตอบคาถามข้อ 4. ถึงข้อ 9. ต่อไป

If your answer is “No” to all questions between No.1 to No. 3 above, please continue to answer question No. 4 to No. 9
4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั
อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย/ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally
surrendered U.S. citizenship?
หากตอบ “ใช่” เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN 2) สาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ตอ้ งไม่ได้ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 3) สาเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกนั ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ/ If your answer is “Yes” the
supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S. 3) Copy of
certificate of the surrender of U.S. citizenship issued by the U.S. government

5. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบนั /ที่อยู่อาศัยอันเป็ นหลักแหล่งถาวร (current residence/
permanence address) ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) current
residence/permanence address in the U.S.?
หากตอบ “ใช่” เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ตอ้ งไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/
Passport that is not issued by the U.S.

6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่าน ใช่หรือไม่/ Do you have U.S. telephone
number for contacting you in the U.S.?
หากตอบ “ใช่” เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ตอ้ งไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/
Passport that is not issued by the U.S.

7. ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่ซ่ึงเป็ น ที่ อยู่ส าหรับ การติ ด ต่อ (mailing address) การรับไปรษณี ย์แ ทน (hold
mail address) หรือที่อยู่สาหรับการส่งต่อ (in care of address) เพื่อติดต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do
you have (or will you have) mailing address, hold mail address or in care of address for
contacting in the U.S.?
หากตอบ “ใช่” เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางทีต่ อ้ งไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/
Passport that is not issued by the U.S.

8. ท่านมี (หรือจะมี) การสั่งทารายการโอนเงินจากบัญชีที่เปิ ดไว้ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do
you have (or will you have) standing instructions to transfer funds from the account to an account
maintained in the U.S.?
หากตอบ “ใช่” เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางทีต่ อ้ งไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/
Passport that is not issued by the U.S.

9. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอานาจหรือให้อานาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
เพื่อการใดๆ ใช่หรือไม่ / Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority to
person (s) with U.S. address for any matters?
หากตอบ “ใช่” เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) สาเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่ตอ้ งไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN 2) Copy of ID Card/
Passport that is not issued by the U.S.

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

ใช่ /Yes 

ไม่ใช่ /No 

หากท่านตอบ “ใช่” ในช่องใดช่องหนึ่งในส่วนนี ้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมส่งเอกสารประกอบตามที่ระบุ เพื่อยืนยันว่าท่านไม่เป็ นบุคคลอเมริกัน
If your answer is “Yes” to any question in this part, please fill in Form W-8BEN together with the supporting documents as indicated to confirm that
you are not a U.S. person.
ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลีย่ นแปลงสถานะของผู้ทไี่ ม่มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกัน
Part 2
Certification and change of status of the person with no U.S. status.
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ / You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมนาส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ขอ ให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่มกี ารเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อนั ทาให้
ข้อมูลของท่านแตกต่างจากที่ระบุในแบบฟอร์มนี /้ You agree to notify and provide relevant documents as requested by the Company within 30 days
after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be different from those specified in this form.
3. ท่า นรับ ทราบและตกลงว่า ในกรณี ที่ ท่ านมิได้แ จ้งให้ บ ริษัท ฯ พร้อมน าส่งเอกสารเพิ่ มเติ มตามที่ บ ริษั ท ฯ ร้องขอ ให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน นับ ตั้งแต่ มี การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่านหรือการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคล
อเมริกนั ของท่าน จะมีผลให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ ปิ ดบัญชีหรือโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
อื่ น ต ามที่ ท่ าน ร้อ งขอต่ อไป / You acknowledge and agree that the failure to notify the Company as well as providing additional documents or
provide any false, inaccurate or incomplete information as to your status shall entitle the Company to terminate, at its sole discretion, the
business relationship with you or transfer the investment units to other asset management companies as requested.
4. ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่บุคคลอเมริกัน หากท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็ นบุคคลอเมริกัน
ภายหลังจากการเปิ ดบัญชี ท่านยอมรับว่า ท่านไม่สามารถมีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทฯ อีกต่อไปได้ ทัง้ นี ้ เป็ นหน้าที่ของท่านที่จะต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เพื่อปิ ดบัญชี
หรือโอนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อื่นตามที่ท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge that the Company reserves the right to deny the
sale of the investment units to U.S. Person. If you have changed the status to U.S. Person after the account has been opened, you agree that
you may no longer maintain the fund account with the Company. It is your duty to inform the Company to open the account or transfer the
investment units to other asset management company as requested.

ส่วนที่ 3
Part 3

การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชี และการยินยอมอื่น
Authorization for information disclosure, account withholding and other consent

ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที่จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ และให้บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คิง ไว
และบริษัทในเครือ ทุกบริษัท /หน่ วยงาน รวมถึงผู้ส นับ สนุน การขายฯ และผู้เกี่ยวข้องใช้เอกสารฉบับ นี ไ้ ด้ โดยยิน ยอมให้บุค คลดังกล่าวข้างต้น / You hereby
irrevocably give consent and agree to the Company to do the following and allow the Company, King Wai group and its affiliates including
distributors and related party to use this document by allowing the above-mentioned parties to:
1. มีสิทธินาส่ง/ใช้เอกสารหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านระหว่างกัน รวมถึง กลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือ/ผูส้ นับสนุนการขายฯ และผูเ้ กี่ยวข้อง
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)
ข้อมูลดังกล่าว อาทิ เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือ
ในบัญชี การจ่ายเงินเข้าบัญชีในระหว่างปี ปฏิทินทีผ่ ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กบั กลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจทีอ่ าจถูกร้อง
ขอโดยบริษัทฯ หรือภายในกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย เป็ นต้น/ Have the right
to deliver, use or disclose the document or information between the entities under King Wai group and its affiliates’ business, distributors,
domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number,
account number, FATCA status, 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 King Wai group and its affiliates, 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
entities under King Wai group and its affiliates, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS etc.
2. หักเงินจากบัญ ชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ ท่านอาจมีหรือมีสิท ธิได้รบั จากบริษัท ฯ หรือจากกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือ ในจานวนที่กาหนดโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ
ระหว่างกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือ และหน่วยงานจัดเก็บภาษี อากรดังกล่า ว/ Withhold from your account and/or the income derived from or
though the Company or King Wai group and its affiliates 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 King Wai group and its affiliates and such tax authorities.
3. ยุติค วามสัมพันธ์กับ ท่านตามกฎเกณฑ์ FATCA Foreign Financial Institution Agreement หรือแนวปฏิบัติ อื่น ๆ ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือ
หน่ว ยงานจัด เก็บ ภาษี อากรของสหรัฐอเมริกา หากท่ านไม่ให้ข ้อมูล ที่ จาเป็ น ต่ อการพิจารณาความเป็ น บัญ ชีส หรัฐอเมริกา (U.S. Account) หรือข้อมูล ที่
บริ ษั ท ฯ หรื อ กลุ่ ม บริ ษั ท คิ ง ไว และบริ ษั ท ในเครื อ จ าเป็ นต้ อ งรายงาน/ Terminate your relationship under FATCA, Foreign Financial Institution
Agreement or other practices or the United States Department of the Treasury or the IRS if you fail to provide necessary information for
considering the existence of U.S. Account or the information which the Company or King Wai group and its affiliates has to report.
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือสงวนสิทธิ์ในการที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่
บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท คิง ไว และบริษัทในเครือเห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียว ในกรณีที่ท่าน มีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกัน ผิดคายืนยัน/
ยินยอมที่ท่านให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี ้ หรือในกรณีที่ท่านให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือกรณีที่ ท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลตามที่
กล่ า วมาข้า งต้น หรื อ ไม่ ว่ า กรณี ใ ดท่ า นได้ถ อนการให้ค วามยิ น ยอมที่ ได้ใ ห้ไว้ข ้า งต้น / However, the Company or King Wai group and its affiliates
reserves the right to terminate the financial/business relationship with you, in whole or in part, as the Company or King Wai group and its
affiliates deems appropriate, at its sole discretion, in case that you have U.S. Status or in case you fail to provide the information as abovementioned or you revoke the consent provided above in any case.
ข้าพเจ้า (ผู้เปิ ด บัญ ชี/เจ้าของบัญ ชี ) ได้รบั ทราบถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขต่ างๆ ในเอกสารฉบับ นีเ้ ป็ นอย่า งดีแ ล้ว และตกลงยินยอมตาม ค ายืนยัน /ยินยอม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับ นี ้ทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐานแห่ งการนี ้ จึงได้ล งลายมือชื่อไว้เป็ น สาคัญ / I (applicant/account unitholder) hereby
acknowledge the terms and conditions in this document in full and agree and give consent to the confirmation/consent, terms and conditions of
this document in all aspects. I have put my signature below as evidence of such.
ลายมือชื่อของผูเ้ ปิ ดบัญชี/เจ้าของบัญชี
Signature of Applicant/Account Unitholder
Marketing
Agent/Branch Code
Staff Code
IC License No
Received
Authorized

:
:
:
:
:

x

วันที่/ Date

Single Form

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสําหรับบุคคลธรรมดา
For Individual
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ชื่อบริษัทผูใ้ ห้บริการ Intermediary name

วันที่ Date

1. ข้อมูลการเปิ ดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
ประเภทหลักฐาน*
ID Type

คํานําหน้า Title*

เลขที่ No.
บัตรประชาชน ID Card
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card
เลขที่ No.
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)
หนังสือเดินทาง Passport
เลขที่ No.
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)
ประเทศที่ออก Issuing Country
นาย Mr.
นาง Mrs.
นางสาว Miss

บัตรตลอดชีพ Not Expired

อื่นๆ Other

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*
Name - Surname (English)*
วันเดือนปี เกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)*
ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*
สถานภาพ Marital Status*
โสด Single

ข้อมูลติดต่อ Contact Information
โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*
โทรสาร Fax

สมรส Married
ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
Name - Surname (English)
โทรศัพท์พนื ้ ฐาน Home Telephone
อีเมล์ E-mail

ทีอ่ ยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*
เลขที่ Address No.
หมู่ท่ี Moo No.
อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชัน้ Floor
เลขที่หอ้ ง Room No.
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon
เขต/อําเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย ์ Postal Code
ประเทศ Country
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั Current Address*
อื่นๆ (โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่างนี)้
ตามประเภทหลักฐาน
Other (Please specify below)
Same as Address as specified in the identification document
เลขที่ Address No.
หมู่ท่ี Moo No.
อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ชัน้ Floor
เลขที่หอ้ ง Room No.
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon
เขต/อําเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย ์ Postal Code
ประเทศ Country

* Required
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1. ข้อมูลการเปิ ดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
อาชีพ Occupation*
เกษตรกร Agriculturist
นักลงทุน Investor
แม่บา้ น / พ่อบ้าน Housewife
นักเรียน / นักศึกษา Student
พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
เกษียณอายุ Retirement
กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุทอี่ ยู่สถานทีท่ าํ งานและตําแหน่งงาน
If you choose the following occupations, Please also specify workplace address
พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
พนักงานบริษัท Corporate Employee
กิจการครอบครัว Family Business
ครู / อาจารย์ Teacher
ข้าราชการ Government Employee

แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
นักการเมือง Politician
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner

อาชีพอิสระ Self-Employed

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
………………………………………………

ประเภทธุรกิจ Business Type
(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออืน่ ๆ)
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other
ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament
คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling
สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
โอนและรับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant
ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading
อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ธุรกิจรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทํางานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency
ธุรกิจนําเที่ยว / บริษทั ทัวร์ Travel Industry / Travel Agency
มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน Workplace Address
ชื่อสถานที่ทาํ งาน Company name
เลขที่ Address No.
หมู่ท่ี Moo No.
อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban
เลขที่หอ้ ง Room No.
ชัน้ Floor
ซอย Soi
ถนน Road
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon
เขต/อําเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย ์ Postal Code
ประเทศ Country
ตําแหน่งงาน Position
* Required
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1. ข้อมูลการเปิ ดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening
ประเทศของแหล่งทีม่ าของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *
ประเทศไทย Thailand
ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)
Other countries (Please specify)
แหล่งทีม่ าของรายได้ Source of Income* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)
เงินเดือน Salary
มรดก Inheritance
เงินออม Savings
การลงทุน Investment
เงินเกษียณ Retirement Fund
ประกอบธุรกิจ Own Business
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*
0 - 15,000
15,001 - 30,000
30,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 500,000

500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 4,000,000
4,000,001 - 10,000,000
> 10,000,000

มูลค่าทรัพย์สนิ (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify)

บาท Baht

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สทุ ธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็ นที่อยู่อาศัย)
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

ท่านเป็ นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็ นผู้ใกล้ชดิ กับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ตําแหน่งงาน Position
ไม่ใช่ No
ทีอ่ ยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*
ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document
ตามที่อยู่สถานที่ทาํ งาน Workplace Address

ตามที่อยู่ปัจจุบนั Current Address
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No.
หมู่ท่ี Moo No.
อาคาร/หมู่บา้ น Building/Mooban
เลขที่หอ้ ง Room No.
ชัน้ Floor
ซอย Soi
ถนน Road
แขวง/ตําบล Sub-district/Tambon
เขต/อําเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย ์ Postal Code
ประเทศ Country
วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็ นไปตามที่วิธีการนําส่งที่สามารถดําเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็ นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)
โทรสาร Fax
ไปรษณีย ์ Post

* Required
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2. การเปิ ดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund
วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*
เพื่อการลงทุน For Investment
เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits
อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)
บัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพื่อซือ้ หลักทรัพย์ Bank Account for Subscription
ลําดับ
บัญชีหลัก
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
No.
Main Bank Account
Bank
Branch
Account No.
1
2
3

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีธนาคารสําหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบีย้ เงินปั นผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*
ตามบัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพื่อซือ้ หลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)
ลําดับ
No.
1
2
3

บัญชีหลัก
Main Bank Account

ธนาคาร
Bank

สาขา
Branch

เลขบัญชี
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบีย้ และเงินปั นผลผูถ้ ือหน่วยและเจ้าของบัญชีตอ้ งเป็ นบุคคลเดียวกัน
Remark: For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

3. การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Marketing Consent)
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด ("บริษัทจัดการ") เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดและการให้บริการ เช่น เพื่อติดต่อ ส่งข้อมูลข่าวสาร นําเสนอสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น แนะนํา
บริการด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดการ หรือบริษัทในเครือ หรือของบุคคลที่เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทจัดการ
ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษัทจัดการ
I agree and consent that King Wai Asset Management (Asia) Company Limited (the "Company") collects, uses and discloses
my personal information for the purpose of marketing and providing services, such as contacting, sending information, offering
benefits, promotions, and promoting investment services in relevant to the products of the Company, affiliated companies or
company's business partners, in compliance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) and the Company’s privacy policy.
กรณีการเปิ ดบัญชีของบุคคลทั่วไป
For Individual
ยินยอม Yes

ไม่ยินยอม No

กรณีการเปิ ดบัญชีของผู้เยาว์ทมี่ ีอายุน้อยกว่า 20 ปี
ที่มีสมุดบัญชีเงินฝากในชื่อผูเ้ ยาว์
For a minor below 20 years old with bank account in the name of minor
ยินยอม Yes
ไม่ยินยอม No
……………………………………………………
(……………………………………………………..)
ผูข้ อเปิ ดบัญชีท่เี ป็ นผูเ้ ยาว์
Applicant Signature of a minor

………………………………………………………
(……………………………………………………..)
ผูข้ อเปิ ดบัญชี Applicant Signature
* Required

………………………………………………………
(……………………………………………………..)
ลายมือชื่อผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองที่มีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์
Applicant Signature of the holder of parental responsibility over the child
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คํารับรอง Statement of Confirmation
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีเป็ นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริงและเป็ นปั จจุบนั และข้าพเจ้าเป็ น
เจ้าของบัญชี มีอาํ นาจในการตัดสินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยตนเอง เว้นแต่ผรู้ บั ประโยชน์เป็ นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทราบ
I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful,
complete and up-to-date, and I am the account owner who make decisions to buy and sell securities by oneself unless the
beneficiary is another person which I will inform the intermediary.
กรณีการเปิ ดบัญชีของบุคคลทั่วไป
For Individual

กรณีการเปิ ดบัญชีของผู้เยาว์ทมี่ ีอายุน้อยกว่า 20 ปี
ที่มีสมุดบัญชีเงินฝากในชื่อผูเ้ ยาว์
For a minor below 20 years old with bank account in the name of minor
……………………………………………………
(……………………………………………………..)
ผูข้ อเปิ ดบัญชีท่เี ป็ นผูเ้ ยาว์
Applicant Signature of a minor

………………………………………………………
(……………………………………………………..)
ผูข้ อเปิ ดบัญชี Applicant Signature

………………………………………………………
(……………………………………………………..)
ลายมือชื่อผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองที่มีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์
Applicant Signature of the holder of parental responsibility over the child
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ข้อกําหนดและเงือ่ นไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จํากัด (“บริษัทจัดการ”)
โดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnext โดยผูข้ อเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
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 directly or through
FundConnext service with the King Wai Asset Management (Asia) Company Limited (“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. ผูล้ งทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ตน้ ฉบับของคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนได้ลงนามทัง้ ที่เป็ นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วเป็ น
เอกสารในการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมสําหรับบริษัทจัดการที่ผลู้ งทุนประสงค์จะเปิ ดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สาํ เนาของเอกสารข้างต้น (สําเนากระดาษ สําเนาในรู ปแบบของการ
สแกนข้อมูลหรือสําเนาที่จัดเก็บในรู ปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผูล้ งทุนตกลงให้สาํ เนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผกู พันกับผูล้ งทุนได้เสมือน
กับต้นฉบับของเอกสาร
The Investor accepts 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, including electronic signature, as documents for the mutual fund account opening for the Asset Management Company in which 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), or in text file format, the Investor agrees that such copy is legally enforceable and binding upon as if they are the original documents.
2. ผูล้ งทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกําหนดความเสี่ยงของผูล้ งทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็ น
ครัง้ คราวของบริษัทจัดการ เป็ นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริง และเป็ นปั จจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผูล้ งทุนตกลงแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือแจ้งในรู ป
แบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผูล้ งทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุ งข้อมูลข้างต้นไป
ยังผูล้ งทุน หากผูล้ งทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ผูล้ งทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็ นข้อมูลปั จจุบัน
ของผูล้ งทุน
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. ผูล้ งทุนตกลงให้บริษัทจัดการทําการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุน
รวมของผูล้ งทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผลู้ งทุนซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูล
The Investor accepts and agrees to The Asset Management Company for the collecting, using, and/or disclosing, including sending or transferring outside Thailand (hereinafter
called “Processing”), personal data on the information in relation to the Investor’s mutual fund account that the Investor has with the Asset Management Company to the
following persons. The Asset Management Company will procure with the Processing of personal data to the extent necessary to achieve purposes which have been notified
to the Investor as data owner:
(1) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในกลุ่มคิง ไว บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั การกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุนรวม
กองทรัพย์สินหรือนิติบคุ คลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund such as the entities under King Wai Group, affiliates, fund manager and/or Asset
Management Company, which the fund, assets, or the juristic person that the mutual fund invested in is situated outside Thailand (if any);
(2) หน่วยงานทางการ ผูก้ าํ กับดูแล องค์กรระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทัง้ ในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
Any state authority, regulatory body, international organization, Exchange or self-regulated organization both in Thailand and overseas (if any); and
(3) หน่วยงานอื่นใด ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผูล้ งทุน
Any other authorities, public and private both in Thailand and overseas (if any) deems necessary in order to achieve the Investor’s investment goals.
4. ผูล้ งทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผลู้ งทุนไม่สามารถดําเนินการตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนกําหนด หรือบริษัทจัดการหรือกองทุนไม่สามารถดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช่
ความผิดของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น การนําส่งข้อมูลและ/หรือเอกสาร เพื่อดําเนินการตามกฎหมายทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกําหนดของหนังสือชีช้ วนและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชี
ผูล้ งทุน ตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมรวมของผูล้ งทุน รวมถึงการปิ ดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิ ดบัญชี
กองทุนรวมของผูล้ งทุนได้ โดยผูล้ งทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการดําเนินการดังกล่าว
The Investor acknowledges that in an event the investor fails to comply with the requirements of the Asset Management Company or the fund, or in an event where the Asset
Management Company or the fund fails to procure with the Processing of personal data, which such failure is not attributable to the Asset Management Company or the fund,
such as the delivery of information and document for the compliance under the both domestic and foreign laws, including terms under the fund prospectus and conditions for
the mutual fund account opening, the Investor 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, and/or proceeding with the redemption of investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account. The Investor
agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.
5. ผูล้ งทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมตั ิหรือปฏิเสธคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือการทําธุรกรรมกับผูล้ งทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องชีแ้ จงแสดงเหตุผลใดๆ
แก่ผูล้ งทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็ นที่สุด ทัง้ นี ้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็ นไปตามข้อกําหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ตลอดจนเงื่อนไข และ
ข้อกําหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กาํ หนดไว้
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. ในกรณีที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนส่งคําสั่งซือ้ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้ งทุนให้กับบริษัทจัดการโดยตรงหรือผ่านบริการ FundConnext หรือผูล้ งทุนส่งคําสั่งซือ้ ขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคําสั่งซือ้ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือผูใ้ ห้บริการ FundConnext
หรือผูใ้ ห้บริการอื่นใดที่ได้รบั การอนุมัติจากบริษัทจัดการ ผูล้ งทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคําสั่งที่บริษัทจัดการได้รบั จากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผูล้ งทุนเสมือนหนึ่งผูล้ งทุนได้ลงนาม และยื่น
แบบฟอร์มคําสั่งในการทํารายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็ นหลักฐานที่ถกู ต้องสมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงสําหรับการทํารายการของผูล้ งทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company directly or through FundConnext service or the Investor
sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the Asset Management Company or the distributor or the FundConnext service provider or any other service
providers approved by the Asset Management Company, the Investor agrees that the information on the order through those internet systems received by the Asset Management Company
is binding upon 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.
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7. ผูล้ งทุนยืนยันว่าได้รบั ทราบและศึกษาหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, SSFX, RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รบั ทราบข้อมูลและคําเตือนดังนี ้
The Investor confirms that, prior to making an investment, the Investor has received and studied the prospectus summary and/or the investment handbook of SSF, SSFX, LTF as well as
acknowledged information and warning below.
(1) คําเตือนและข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
The warning and general information of the fund to be invested in, such as characteristic, risk, fees, and liquidity of the fund;
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็ นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายในระยะเวลาที่กาํ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคาํ สั่งไว้
The investment in investment units is not a cash deposit and involves risks. Investor may get money back higher or less than the original investment amount and may not receive
the redemption proceeds within the period specified in the Fund’s related documents or may not redeem the investment units as instructed;
(3) การให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องตรงต่อความเป็ นจริงและเป็ นปัจจุบนั จะเป็ นประโยชน์ต่อคําแนะนําที่ผลู้ งทุนจะได้รบั
Providing accurate, truthful, and up-to-date information will be useful for all advice given to the Investor; and
(4) บริษัทจัดการมิได้เป็ นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนัน้ ผูล้ งทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกําหนดและผูล้ งทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี ้ ผูล้ งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นประกันได้
The Asset Management Company is not a tax advisor to provide any advice or consultation on tax matter. The Investor is responsible for studying conditions and tax privilege as
prescribed by the Revenue Department and checking the conditions of tax privileges which the Investor is entitled to receive. In addition, the Investor will not be able to distribute,
dispose, transfer, pledge or to place as collateral for the investment units of SSF, SSFX, RMF and LTF.
8. สําหรับการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผลู้ งทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสัน้ (SMS) ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนําไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น
LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้ ในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวม หรือที่ผูล้ งทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็ นหนังสือครัง้ หลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผูล้ งทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผูล้ งทุนได้เข้ามา
ติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผูล้ งทุนแล้วโดยชอบ ทัง้ นี ้ โดยไม่คาํ นึงว่า ผูล้ งทุนจะได้รบั ด้วยตนเอง หรือมีผูร้ บั ไว้ หรือจะได้เปิ ดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้
เพราะผูล้ งทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนีเ้ ปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรือ้ ถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรือ้ ถอนนั้นเป็ นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลข
หมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผูล้ งทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็ นหนังสือครัง้ หลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปั จจุบันก็ดี ให้ถือว่าผูล้ งทุนได้รบั และทราบ
หนังสือติดต่อ คําบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
For any communication, contact, letter and/or notice and/or other documents or information to be made/sent to investor, the Asset Management Company may use any mean such as
telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (e.g. LINE, WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other
communication methods. In the event that the documents or information is sent via telephone number, facsimile number or email address as specified in the mutual fund account opening
application form or as latest updated by investor in writing to the Asset Management Company or is sent through application downloaded by the Investor or disseminated on social media
followed or subscribed by the Investor, it shall be deemed that the documents or information has been duly sent to the Investor regardless of whether it has been received or read by the
Investor or other person or not. In the event that the documents or information cannot be delivered to the Investor as his/her domicile or address has been moved, changed or demolished
without any notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or the latest telephone number, facsimile number, email address or address notified by
the Investor in writing is incorrect or not updated, it shall be deemed that the Investor have duly received and acknowledged the letter, notice, information or any other document sent from
the Asset Management Company.
9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ หน่วยลงทุนและผูเ้ กี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพือ่ เป็ นการลดขัน้ ตอนที่
ผูล้ งทุนจะต้องนําส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผูล้ งทุน ข้อมูล คํายืนยัน และการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิ ดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร
FATCA Form และเอกสารที่อา้ งถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กบั บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นรายๆ ไป ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนนี ้
หากผูล้ งทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผูล้ งทุนตกลงและยินยอมให้บคุ คลดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า
ผูล้ งทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น
สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผูล้ งทุนในภายหลังได้
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 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 has given 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. ผูล้ งทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชีช้ วนของแต่ละกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซือ้ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมนีต้ ามที่บริษัทจัดการจะ
กําหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของ
บริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
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 the 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 the Asset Management Company on its
relevant website.
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11. บริษัทจัดการได้กาํ หนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็ นส่วนตัว (รวมถึงทัง้ ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ สิทธิของผูล้ งทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นีผ้ ูล้ งทุนตกลงที่จะทําความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัว โดยผูล้ งทุนสามารถทําความเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทัง้ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวของผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนดังกล่าวแล้ว
ในกรณีผลู้ งทุนให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผูล้ งทุนเองแก่บริษัทจัดการ ผูล้ งทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
อื่นที่ผลู้ งทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี) ผูล้ งทุนได้รบั ความยินยอม หรือรับรองว่าผูล้ งทุนสามารถอาศัย
ฐานทางกฎหมายอื่นสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
ผูล้ งทุนรับรองว่าผูล้ งทุนได้แจ้งนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บคุ คลอื่นดังกล่าวแล้ว และผูล้ งทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการ
แก้ไขเป็ นครัง้ คราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทงั้ หมดที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี ้
The Asset Management Company has prescribed for the personal data protection policy or privacy policy (including as amended, altered, or added in the future) in order to specify the
purposes in Processing personal data, including the rights of Investor as data owner. In this regard, the Investor agrees to study and acknowledge the personal data protection policy and
privacy policy, which is accessible via the Asset Management Company’s website, and has further studied the personal data protection policy and privacy policy of the relevant distributor
on such distributor’s website.
In case the Investor provides to the Asset Management Company personal data of persons other than the Investor’s own personal data, the Investor represents to examine the accuracy
and completeness of the personal data of other person provided by the Investor to the Asset Management Company, and notify the Asset Management Company of any change in the
personal data provided (if any). The Investor has been consented or represents that the Investor is able to rely on other legal basis for the collection, use, disclose, and/or the transfer of
such person’s personal data pursuant to the applicable laws.
The Investor represents that the Investor has notified such person of the relevant personal data protection policy or privacy policy pursuant to Clause 11, and the Investor represents that
the Asset Management Company is able to collect, use, disclose, and/or transfer personal data in accordance with the purposes as specified in the relevant personal data protection policy
or privacy policy according to Clause 11 which may be amended from time to time, including all purposes as specified in this terms and conditions for the mutual fund account opening.
12. ผูล้ งทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมนีย้ ังคงมีผลใช้บังคับกับผูล้ งทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้วก็ตาม
The Investor acknowledges and agrees that this terms and conditions of the mutual fund account opening remains effective upon the Investor, even though it subsequently appears that
the Asset Management Company or any distributor cancelled or no longer uses the FundConnext service.
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor
คําถามข้อ 1-10 ใช้เพือ่ ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment
1. ปั จจุบนั ท่านอายุ/ Please indicate your age
ก. ตัง้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป/ 60 years old or older
ค. 35 – 44 ปี / 35 - 44 years
ข. 45 – 59 ปี / 45 - 59 years
ง. น้อยกว่า 35 ปี / Under 35 years
2. ปั จจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจําเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลีย้ งดูครอบครัวเป็ นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด/ More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั้ หมด/ Between 50% and 75% of total income
ค. ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทงั้ หมด/ 25% to less than 50% of the income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทงั้ หมด/ Less than 25% of total income
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปั จจุบนั อย่างไร/ What is your current financial status?
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนีส้ ิน/ Less assets than liabilities
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนีส้ ิน/ Assets equal liabilities
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนีส้ ิน/ More assets than liabilities
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว/ Having financial freedom for retirement life
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรูใ้ นการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนีบ้ า้ ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
(You can choose more than 1 item)
ก. เงินฝากธนาคาร/ Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล/ Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุน้ กู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี/้ Debentures or Mutual Funds
ง. หุน้ สามัญ หรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง/ Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets
5. ระยะเวลาที่ทา่ นคาดว่าจะไม่มีความจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนี/้ What is your investment period target?
ก. ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year
ค. ตัง้ แต่ 3 ถึง 5 ปี / 3 to 5 years
ข. ตัง้ แต่ 1 แต่นอ้ ยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years
ง. มากกว่า 5 ปี / More than 5 years
6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ/ What is your risk tolerance?
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รบั ผลตอบแทนสมํ่าเสมอแต่ต่าํ ได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return
ข. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บา้ ง
Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment
ค. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สงู ขึน้ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึน้
Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึน้ ด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุม่ การลงทุนใด มากที่สดุ
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment
portfolio are you most willing to invest in?
ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)
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แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสําหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ที่มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน/ Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง/ Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง/ Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รบั สูงขึน้ / Not concerned about the large potential loss and expect
that the return may increase
9. ท่านจะรูส้ กึ กังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ก. 5% หรือน้อยกว่า/ 5% or less
ค. มากกว่า 10%-20%/ More than 10%-20%
ข. มากกว่า 5%-10%/ More than 5%-10%
ง. มากกว่า 20% ขึน้ ไป/ More than 20%
10. หากปี ท่แี ล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี นีท้ ่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทําอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิง้ / Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลีย่ นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง/
Worried and will change some investment into less risky assets
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา/
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน/
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost
คําถามข้อ 11-12 ใช้เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คาํ แนะนํา (ไม่นํามาคิดคะแนน)
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้เฉพาะทีจ่ ะมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ทมี่ ีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note
11. หากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (อนุพนั ธ์) และหุน้ กูท้ ่ีมีอนุพนั ธ์แฝงประสบความสําเร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราที่สงู มาก
แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง้ หมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their
investment and must increase more capital. Are you able to accept this?
ก. ไม่ได้/ No
ข. ได้/ Yes
ใช้เฉพาะทีจ่ ะมีการลงทุนในต่างประเทศ/ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้/ No
ข. ได้/ Yes
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สําหรับเจ้าหน้าที่ For Staff
ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores
ตอบ ก. = 1 คะแนน/ Answer ก = 1 point
ตอบ ข. = 2 คะแนน/ Answer ข = 2 points
ตอบ ค. = 3 คะแนน/ Answer ค = 3 points
ตอบ ง. = 4 คะแนน/ Answer ง = 4 points
สําหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด
For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected.
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result
คะแนน
Total Scores
น้อยกว่า 15/ Below 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึน้ ไป/ Over 37 Scores

ระดับ
Level
1
2
3
4
5

ประเภทนักลงทุน
Investor Type of Risk
เสี่ยงตํ่า/ Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า/ Moderate to Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง/ Moderate to High
เสี่ยงสูง/ High
เสี่ยงสูงมาก/ Very High

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคําแนะนําเรือ่ งการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk
เสี่ยงตํ่า/ Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า/
Moderate to Low
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง/
Moderate to High
เสี่ยงสูง/ High
เสี่ยงสูงมาก/ Very High

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation
เงินฝากและ
ตราสารหนีภ้ าครัฐ ตราสารหนี้ ตราสารทุน
ตราสารหนีร้ ะยะสั้น ทีม่ ีอายุมากกว่า 1 ปี ภาคเอกชน Equity Fund
Long-Term
Debenture
Deposits and
Short-Term Fixed Fixed Income Funds
Income Funds
>60%
<20%
<10%

การลงทุน
ทางเลือก*
Other Options
<5%

<20%

<70%

<20%

<10%

<10%

<60%

<30%

<10%

<10%
<5%

<40%
<30%

<40%
>60%

<20%
<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า/ Including consumer products and derivatives products

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores
ลงชื่อผูป้ ระเมิน Assessor Name
วันที่ Date
ลงชื่อผูต้ รวจสอบ Inspector Name

(
)
……….../.............................../.....................
(
)

