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คำแนะนำวิ ธีกำรกรอกเอกสำร
คำขอเป็ นลูกค้ำ - ประเภทบุคคลธรรมดำ

กรอกเอกสารคาขอเป็ นลูกค้าให้ครบทุกช่องและ
ลงลายมือในช่อง “ลายมือชื่อลูกค้า X______________________________” ระบุทงั ้ ชื่อ-นามสกุล
ตอบแบบฟอร์ม FATCA สาหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
ตอบแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของผูล้ งทุน (Suitability Test) พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
ตอบแบบการประเมินความรูค้ วามสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สาหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน
พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
ตอบแบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge) พร้อมลงลายมือชื่อลูกค้า
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมกี ารมอบอานาจ)
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ อบอานาจ (ลูกค้า) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วลงลายมือชื่อตามที่ X_________
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผูร้ บั มอบอานาจกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วลงลายมือชื่อของผูร้ บั มอบอานาจตามที่ X___________ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ ถ้ำข้อควำมที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ำมมิ ให้ขดู ลบออก หรือใช้หมึกขำวป้ ำย
แต่ให้ขีดฆ่ ำแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย

เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผูข้ อเปิ ดบัญชี
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูร้ บั มอบอานาจ (ถ้ามี)
3. สาเนาเอกสารยืนยันรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย หรือใบยื่นเสียภาษีประจาปี และ/หรือ สาเนาใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร/
สถาบันการเงินย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
4. กรอกรายละเอียด บัญชีธนาคารของท่านใน หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก (ATS) ตามแนบ และกรุณาแนบสาเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินหน้าทีป่ รากฏชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี
ของท่าน
ตำรำงแสดงผลกำรประเมิ นควำมเหมำะสมในกำรลงทุนและตัวอย่ำงคำแนะนำเรื่องกำรจัดสรรกำรลงทุน
ส่วนที่ 1 เกณฑ์กำรคิ ดคะแนน
ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน
สาหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อ ให้เลือกข้อทีค่ ะแนนสูงสุด
ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมิ นควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
คะแนน
ระดับ
ประเภทนักลงทุน
น้อยกว่า 15
1
เสีย่ งต่ า
15-21
2
เสีย่ งปานกลางค่อนข้างต่ า
22-29
3
เสีย่ งปานกลางค่อนข้างสูง
30-36
4
เสีย่ งสูง
37 ขึน้ ไป
5
เสีย่ งสูงมาก
ส่วนที่ 3 ตัวอย่ำงคำแนะนำเรือ่ งกำรจัดสรรกำรลงทุน
สัดส่วนกำรลงทุน
ประเภทผูล้ งทุน
ตรำสำรหนี้ ภำครัฐ
ตรำสำรหนี้
กำรลงทุน
เงิ นฝำกและตรำสำรหนี้ ระยะสัน้
ตรำสำรทุน
ที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปี
ภำคเอกชน
ทำงเลือก*
เสีย่ งต่ า
>60%
<20%
<10%
<5%
เสีย่ งปานกลางค่อนข้างต่ า
<20%
<70%
<20%
<10%
เสีย่ งปานกลางค่อนข้างสูง
<10%
<60%
<30%
<10%
เสีย่ งสูง
<10%
<40%
<40%
<20%
เสีย่ งสูงมาก
<5%
<30%
>60%
<30%
* รวมถึง สิ นค้ำโภคภัณฑ์ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ
การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุนนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางการปฎิบตั ิงานของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย ในการให้ลูกค้าของบริษทั ได้ทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งใน การลงทุน (Suitability
Test) เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของลูกค้า อันจะนาไปสู่การตัดสินใจลงทุนทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง ตลอดจนเพื่อให้ทป่ี รึกษาการเงินและการลงทุนนาข้อมูล
ไปประกอบการให้คาแนะนาแก่ลูกค้า
ลูกค้ายินยอมให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เพื่อประกอบการทาการประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุน และรับทราบว่าได้ทาแบบสอบถามนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการรับทราบความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุนและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของตนเอง
ระดับความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า ประเมินจากข้อมูลทีล่ ูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้ าทีข่ องบริษทั เท่านัน้ ทัง้ นี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่า บริษทั ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง
ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลทีล่ ูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว
เมื่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทาการประเมินความเสีย่ งในการลงทุนของลูกค้า และได้แจ้งให้ลูก ค้าทราบถึงผลการประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งและระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ของลูกค้าถือว่าลูกค้าได้รบั ทราบผลการประเมินของตนเอง (ซึง่ ประมวลผลจากข้อมูลทีล่ ูกค้าให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษั ท) และลูกค้ารับทราบระดับความเสีย่ งใน
การลงทุนของตนเองแล้ว
ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (รวมทัง้ คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนและความเสีย่ งในการลงทุน และควรขอคาแนะนาในการลงทุน จากผูท้ ส่ี ามารถให้
คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถีถ่ ว้ น ควบคู่กบั การศึกษาผลการประเมินความเสีย่ งในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า/ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง แล้วจึงตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการลงทุนหรือตราสารทีไ่ ด้รบั จากตัวแทนของบริษทั (ถ้ามี) เป็ น
เพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่านัน้
การลงทุนขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับการประเมินและอาจมิได้เป็ นไปตามระดับความเสีย่ งของการลงทุนทีไ่ ด้รบั ตามแบบประเมินนี้ รวมทัง้
ลูกค้ายินยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุน ในกรณีทล่ี ูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงทีส่ ูงกว่าระดับความเสีย่ งของการลงทุนจากผลการประเมินถือว่าลูกค้าตกลงที่
จะยินยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนนัน้ เอง ลูกค้ายอมรับว่าการดาเนินการลงทุนของลูกค้าอาจจะไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลีย่ นแปลง
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CODE
วันที่..........................................................
1. ประเภทบัญชีที่ขอเปิ ด
ลูกค้ำมีควำมประสงค์ส่งคำสังซื
่ ้อขำยผ่ำนระบบ อิ นเทอร์เน็ต
 ประสงค์ (Internet)
 ไม่ประสงค์ (Normal)
 ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Equity)  เงินสด .....................................................................บาท
 Cash B/L ................................................................บาท
 DCA
 ยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
 ผูย้ มื  ผูใ้ ห้ยมื
 กูย้ มื เงินเพื่อซือ้ หลักทรัพย์และ/หรือ ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต (Credit Balance)........................................................บาท
 ซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative Trading) ....................................................บาท
 Block Trade
 ซือ้ ขายตราสารหนี้ (Fixed Income Trading) ...............................................................บาท
 ซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (Overseas Investment) ...............................................บาท
 ซือ้ ขายหน่วยลงทุน (Mutual Fund Trading)
วงเงิ นรวมที่ขอเปิ ด ...................................................................................................บำท
2. ข้อมูลประกอบกำรเปิ ดบัญชี
2.1 คำนำหน้ ำ
 นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่น ๆ.................................................................
2.2 ชื่อ - นำมสกุล
ภาษาไทย : .........................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ : ....................................................................................................................................................................
ระดับกำรศึกษำสูงสุด .....................................................................................................สาขา...........................................................................................
2.3 ประเทศเจ้ำของสัญชำติ ......................................................................................................................................................................................................
2.4 สถำนภำพ
 โสด
 สมรส
ข้อมูลคู่สมรส
คานาหน้า  นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่น ๆ...............................................
ชื่อ - นามสกุล
ภาษาไทย : .........................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษ : ....................................................................................................................................................................
2.5 วันเดือนปี เกิ ด ................../................../................... (วัน / เดือน / ปี ค.ศ.)
2.6 ประเภทหลักฐำน
 บัตรประชาชน เลขที่ ....................................................................................วันหมดอายุ....................................................................................
 หนังสือเดินทาง เลขที่ ....................................................... ประเทศทีอ่ อก ................................................วันหมดอายุ ......................................
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ..................................................................................วันหมดอายุ ...................................................................................
2.7 ที่อยู่ปัจจุบนั
 ตามบัตรประชาชน
 อื่น ๆ (โปรดแจ้งข้อมูลด้านล่างนี้)
เลขที่ ............................................. หมูท่ ่ี ................... อาคาร/หมูบ่ า้ น ...................................................... เลขทีห่ อ้ ง.........................ชัน้ ...............
ซอย.............................................................ถนน ............................................................แขวง/ตาบล .....................................................................
เขต/อาเภอ ..................................................จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ....................... ประเทศ .............................
่
2.8 ที่อยูในกำรจัดส่งเอกสำร
 ตามอีเมล์ในข้อ 2.9 (ข้อมูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษทั จะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็ นช่องทางหลัก)
 ตามบัตรประชาชน  ตามทีอ่ ยู่ปจั จุบนั  ตามทีอ่ ยู่ทท่ี างาน  อื่น ๆ (โปรดระบุขอ้ มูลด้านล่างนี้)
เลขที่ ............................................. หมูท่ ่ี ................... อาคาร/หมูบ่ า้ น ...................................................... เลขทีห่ อ้ ง.........................ชัน้ ...............
ซอย.............................................................ถนน ............................................................แขวง/ตาบล .....................................................................
เขต/อาเภอ ..................................................จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ....................... ประเทศ .............................
2.9 ข้อมูลติ ดต่อ
โทรศัพท์มอื ถือ ................................................................................. โทรศัพท์พน้ื ฐาน ............................................................................................
อีเมล..................................................................................................โทรสาร .........................................................................................................
2.10 อำชีพ
 เกษตรกร
 นักเรียน/นักศึกษา
 นักลงทุน
 พระภิกษุ/นักบวช
 แม่บา้ น/พ่อบ้าน
 เกษียณอายุ
่
่
กรณี เลือกกลุมอำชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยูสถำนที่ทำงำนและตำแหน่ งงำนในข้อ 2.11 ด้วย
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 แพทย์/พยาบาล
 ข้าราชการ
 พนักงานบริษทั
 ครู/อาจารย์
 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 กิจการครอบครัว
 นักการเมือง
 อาชีพอิสระ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................
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2.11 ที่อยู่สถำนที่ทำงำน
ชื่อสถานทีท่ างาน .............................................................................................................. เลขที่ ........................................ หมูท่ ่ี ...........................
อาคาร/หมูบ่ า้ น .......................................................................................... ชัน้ ............................................. ซอย ..................................................
ถนน ............................................................... แขวง/ตาบล ............................................................... เขต/อาเภอ ...................................................
จังหวัด ..................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................................ ประเทศ ...................................................
ตาแหน่ง ........................................................................................................................................... อายุงาน .........................................................
2.12 ประเภทธุรกิ จ (เฉพำะกรณี อำชีพอิ สระ เจ้ำของกิ จกำร/ธุรกิ จส่วนตัว กิ จกำรครอบครัว หรืออื่นๆ)
 ค้าของเก่า/ธุรกิจรถยนต์มอื สอง/วัตถุโบราณ/พระเครื่อง  คาสิโน/การพนัน
 สหกรณ์/มูลนิธ/ิ สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า
 ประกันภัย/ประกันชีวติ
 โรงรับจานา
 ธุรกิจเรือประมง
 อาวุธยุทธภัณฑ์
 การเงิน/การธนาคาร
 ค้าอัญมณี/ทอง/เพชรพลอย
 ธุรกิจนาเทีย่ ว/บริษทั ทัวร์/ผูน้ าเทีย่ วอิสระ
 อสังหาริมทรัพย์
 โอนและรับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
 โรงแรม/ภัตตาคาร
 นายหน้าจัดหางาน
 มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
 แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
 ธุรกิจรับคนเข้ามาทางานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทางานต่างประเทศ
 สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โปรดระบุ................................................  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...............................................
(อาบอบนวด/สถานบันเทิงอื่นๆ เช่น ร้านจาหน่ายสุรา, ผับ, บาร์, คาราโอเกะ)
2.13 วัตถุประสงค์กำรลงทุน
 เพื่อการลงทุนระยะสัน้
 เพื่อการเกษียณ
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 เพื่อการลงทุนระยะยาว
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................................
2.14 ประเทศของแหล่งที่มำของรำยได้/เงิ นลงทุน
 ประเทศไทย
 ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................
2.15 แหล่งที่มำของรำยได้
 เงินเดือน
 มรดก
 เงินออม
 การลงทุน
 เงินเกษียณ
 ประกอบธุรกิจ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....................................................................................................
2.16 รำยได้ต่อเดือน (บำท)
 < 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
2.17 ท่ำนเป็ นผูม้ ีสภำพทำงกำรเมืองหรือเป็ นสมำชิ กในครอบครัวหรือเป็ นผูใ้ กล้ชิดกับบุคคลผูม้ ีสภำพทำงกำรเมืองหรือไม่
 ใช่ ตาแหน่ง ...............................................................................  ไม่ใช่
2.18 ผู้รบั ผลประโยชน์ ที่แท้จริง
 เพื่อตนเอง
 เพื่อบุคคลอื่น โปรดระบุ
ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ปิ ดบัญชี.......................................................
 บัตรประชาชน เลขที่ ...........................................................................................................................................................................................
 หนังสือเดินทาง เลขที่ ....................................................... ประเทศทีอ่ อก ................................................วันหมดอายุ .......................................
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ................................................................................................... วันหมดอายุ ..................................................................
3. วิ ธีกำรชำระรำคำ
ค่ำซื้อ/ขำยสุทธิ
 โดยการโอนผ่านระบบ ATS ที่  BAY  BBL
 CIMB  KBANK  KTB  LHB
 SCB  TISCO  TMB  UOB  KK
สาขา ........................................................ ประเภทบัญชี  C/A  S/A เลขที่ .................................................................................
ในกรณี ที่อยู่ระหว่ำงดำเนิ นกำรรออนุมตั ิ กำรตัดบัญชีผำ่ นระบบ ATS จำกธนำคำร กำรชำระรำคำจะดำเนิ นกำรดังนี้
1. กำรชำระค่ำซื้อสุทธิ การชาระราคา การเรียกเก็บหลักประกันเพิม่ การชาระหนี้เมื่อปิดสถานะสัญญาล่วงหน้า และ/หรือ การชาระราคาอื่นใด จะดาเนินการโดยชาระ
ด้วยวิธี Bill Payment ผ่านธนาคารในนามบริษทั ดังนี้
 ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีกระแสรายวัน
สาขาสีลม
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 118-3-05099-4
 ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บัญชีกระแสรายวัน
สาขาพหลโยธิน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 099-1-29816-9
 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บัญชีกระแสรายวัน
สาขาชิดลม
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 001-3-25227-2
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บัญชีกระแสรายวัน
สาขาสวนพลู
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 040-0-03386-9
2. กำรรับชำระค่ำขำยสุทธิ บริษทั จะดาเนินการโอนเงินผ่านธนาคารตามเลขบัญชีของ ATS ทีร่ ะบุขา้ งต้น
“โดยการลงนามในเอกสารนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี เป็ นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริงและเป็ นปจั จุบนั หากมี
การเปลีย่ นแปลงข้อมูลใด ๆ ในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษทั ทราบ ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความจริงถูกต้องเป็นปจั จุบนั และครบถ้วนตามทีบ่ ริษทั ร้องขอ
มีผลต่อการให้บริการและคาแนะนาทีข่ า้ พเจ้าจะได้รบั จากบริษทั ข้าพเจ้ารับรองว่าเป็ นเจ้าของบัญชีมอี านาจในการตัดสินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยตนเอง เว้นแต่ผรู้ บั ประโยชน์
เป็ นบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษทั ทราบ ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมายกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด หน่ วยราชการ
หรือของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องดีแล้ว และข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั อย่างเคร่ งครัด อีกทัง้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั สามารถทาการตรวจสอบและ
เปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่ วยงานราชการ บริษทั ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ หน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ ทีป่ รึกษากฎหมายและผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั บริษทั
ในเครือ บริษทั แม่ และบริษทั ลูกของบริษทั หรือบุคคลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษทั ”
X_________________________________

(

ลายมือชื่อลูกค้า

)

_________________________________

(

ลายมือชื่อพยาน

)
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CODE

หนังสือยิ นยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ
ตามทีล่ กู ค้ามีการใช้บริการหรือแสดงความประสงค์ในการใช้บริการของ บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ได้แจ้งให้ลกู ค้าทราบ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว (“Privacy Policy”) ของบริษทั ซึง่ ระบุถงึ วิธกี ารทีจ่ ะเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ท่ี https://www.nomuradirect.com/th/convention/privacy.aspx ซึง่ ลูกค้าจาเป็ นต้องศึกษาและทาความเข้าใจเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
โดยหนังสือฉบับนี้ บริ ษทั ขอให้ลูกค้ำให้ควำมยิ นยอมแก่บริ ษทั ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรกำกับ
ดูแลและกำรตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนของบริ ษทั ในกลุ่มโนมูระ ดังนี้
เนื่องด้วยบริษทั เป็ นบริษทั ในกลุม่ โนมูระ (Nomura Group) และอยู่ภายใต้นโยบายการกากับดูแลและการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของกลุ่มโนมูระ บริษทั อาจ
จาเป็ นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ไปยังต่างประเทศให้แก่กลุม่ บริษทั โนมูระ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศทีจ่ าเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบภายใน และเพื่อเพิม่ คุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้บริการทางการเงินมีความรัดกุมตามมาตรฐานของบริษทั ในกลุ่มโนมูระ
เพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น (เฉพาะในกรณีทบ่ี ริษทั ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ) ลูกค้าขอ
แสดงความประสงค์ ดังนี้
 ยิ นยอมให้บริษทั เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น โดยปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 ไม่ยินยอมให้บริษทั เปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาในการรับทราบ การยินยอม หรือไม่ยนิ ยอม ดังกล่าวข้างต้นด้วยตนเอง

ลงชื่อ _____________________________________________________
(นาย/นาง/นางสาว____________________________________)
ลูกค้า

ข้าพเจ้า ทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุนได้แจ้งให้ลกู ค้าเข้าใจและรับทราบเกีย่ วกับหนังสือฉบับนี้ก่อนให้ลกู ค้าลงนาม
ลงชื่อ _____________________________________________________
(นาย/นาง/นางสาว____________________________________)
ทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน
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แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้ำประเภทบุคลลธรรมดำ
ชื่อ-นำมสกุล (คำนำหน้ ำ/ชื่อ/นำมสกุล)………………………………………............................…

สัญชำติ …………………....................................................……....… โปรดระบุทกุ สัญชาติทที่ า่ นถือ

เลขที่บตั รประชำชน……………………………………................................................……………

หนังสือเดิ นทำงเลขที่ …………..……......…............ออกโดยประเทศ .........................................

ส่วนที่ 1 สถำนะของลูกค้ำ
โปรดเลือกทำเครื่องหมำยในช่องที่สอดคล้องกับสถำนะของท่ำน
1.1 คำถำมเพื่อตรวจสอบสถำนะควำมเป็ นบุคคลอเมริ กนั / U.S. Person
• หากท่านทาเครือ่ งหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึ ง่ ข้างต้น โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และ โปรดข้ามคาถามในส่วน ของ 1.2 ซึง่ เป็ นคาถามเพิ ม่ เติ ม
• หากท่านตอบ “ไม่ใช่” ในทุกข้อในส่วนนี้ โปรดตอบคาถามในส่วนที ่ 1.2 ด้านล่างต่อไป
1. ท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม่
• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ ท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
 ใช่
 ไม่ใช่
• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึง่ ในนัน้ คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
• โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเป็่ นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมือ งของสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย
2. ท่ำนเป็ นผูถ้ อื บัตรประจำตัวผูม้ ีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกกฎหมำยในสหรัฐอเมริ กำ (กรีนกำร์ด) ใช่หรือไม่
• โปรดตอบ “ใช่” หากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจาตัวคนต่างด้าวทีได้
่ ข้นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นิ ่ ทีอยู
่ ่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ให้แก่ทา่ น
• โปรดตอบ “ใช่” ไม่วา่ บัตรประจาตัวคนต่างด้าวทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นิ ่ ทีอยู
่ ่ ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่  ใช่  ไม่ใช่
หมดอายุ ณ วันทีท่่ านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์
่
มนี้
• โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจาตัวคนต่างด้าวทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นิ ่ ทีอ่ ยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือ
ถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันทีท่่ านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์
่
มนี้
3. ท่ำนมีสถำนะเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริ กำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษี อำกรของสหรัฐอเมริ กำใช่หรือไม่
• ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างทีท่ า่ นจะถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์น้ี ในปีปจั จุบนั
 ใช่
 ไม่ใช่
ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดศึกษาข้อ มูลใน website ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ดังนี้
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
1.2 คำถำมเพิ่ มเติ ม (โปรดข้ำมคำถำมในส่วนนี้ หำกท่ำนได้ ตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ งข้ำงต้น และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9)
หำกท่ำนตอบ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ งในส่วน 1.2 นี้ และยืนยันว่ำท่ำนไม่เป็ นบุคคลอเมริ กนั โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมแนบ 1) สำเนำบัตรประชำชนสำหรับคนไทย หรือ 2) หนังสือเดิ นทำง
ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กำสำหรับคนต่ำงชำติ หำกตอบใช่ ในข้อ 4 กรุณำส่ง สำเนำหนังสือรับรองกำรสละสัญชำติ อเมริ กนั เพิ่ มเติ ม
4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนทีเ่ ป็ นของสหรัฐอเมริกา) แต่ทา่ นได้สละความเป็ นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
 ใช่
 ไม่ใช่
5. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอานาจหรือให้อานาจการลงลายมือชือ่ แก่บคุ คลทีม่ ที อ่ี ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา เพือ่ การใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีทเี่ ปิดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
6. ท่านมี (หรือจะมี) ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกาสาหรับรับไปรษณีย์แทน (hold mail address) หรือทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกาสาหรับการส่งต่อในสหรัฐอเมริกา (in care of address) เพือ่ ดาเนินการ
 ใช่
 ไม่ใช่
เกีย่ วกับบัญชีทเี่ ปิดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั แต่เพียงทีอ่ ยู่เดียวใช่หรือไม่
7. ท่านมี (หรือจะมี) ทีอ่ ยู่อาศัยในปจั จุบนั (residence address) หรือทีอ่ ยู่เพือ่ การติดต่อ (mailing address) สาหรับบัญชีทเี่ ปิดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
8. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพือ่ การติดต่อท่านหรือบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีทเ่ี ปิดไว้หรือมีอยูก่ บั บริษทั หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
9. ท่านมีคาสังท
่ ารายการโอนเงินเป็ นประจาโดยอัตโนมัตจิ ากบัญชีทเี่ ปิดไว้กบั ผูร้ บั ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ส่วนที่ 2 กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์
2. ในกรณีทที่ า่ นไม่ใช่บุคคลอเมริกนั ท่านตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษทั ทราบทันที หากมีการเปลีย่ นแปลงสถานะของท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ภายใต้ก ฎหมายภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลทีใ่ ห้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอันเป็ นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียง
ฝา่ ยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีทที่ ่านมิได้แจ้งให้บริษทั ทราบในทันทีเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของท่าน หรือการนาส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เกีย่ วกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของท่าน บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินจิ แต่เพียงฝา่ ยเดียวทีจ่ ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ส่วนที่ 3 กำรยิ นยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและกำรหักบัญชี
โดยทีบ่ ริษทั มีหน้าทีจ่ ะต้องปฎิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษทั และหน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ดังนัน้ ในกรณีท ี่
ท่านมีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีสงิ่ บ่งชีว้ า่ เป็ นบุคคลอเมริกนั ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงทีจ่ ะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านเพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ าม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue
Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชือ่ ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี หมายเลขบัญชี จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญ ชีในระหว่างปี ปฏิทนิ ทีผ่ ่านมา รายการเคลือ่ นไหวทางบัญชี
จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื่น ๆ ทีม่ อี ยู่กบั บริษัท ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีอ่ าจถูกร้อ งขอโดยบริษัท
หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินทีท่ า่ นอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ในจานวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่ รวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย
และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงความตกลงใด ๆ ระหว่างบริษทั และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากบริษทั ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ทที่ ่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ตามข้อ 2 ข้างต้น หรือในกรณีท ี่ ท่านไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชือ่ ในแบบฟอร์มนี้ ไม่แจ้งเพือ่ ปรับปรุง
ข้อมูลตามทีไ่ ด้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือในกรณีทที่ ่านให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนี้ บริษทั จาเป็ นต้องยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามที่
บริษทั เห็นสมควรโดยเป็ นดุลยพินจิ แต่เพียงฝา่ ยเดียวของบริษทั
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงือ่ นไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึง่ รวมถึงตกลงยินยอมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพือ่
เป็ นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นสาคัญ
X_________________________________________

(

)
ลายมือชือ่ ลูกค้า
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แบบประเมิ นควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) สำหรับบุคคลธรรมดำ
คำถำมข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
1. ปจั จุบนั ท่านอายุ
ก. ตัง้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป
ข. 45-59 ปี
ค. 35-44 ปี
ง. น้อยกว่า 35 ปี

2. ปจั จุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จา่ ยประจา เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว และค่าเลีย้ งดูครอบครัวเป็ นสัดส่วนเท่าใด
ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทงั ้ หมด
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทงั ้ หมด
ค. ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทงั ้ หมด
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทงั ้ หมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปจั จุบนั อย่างไร
ก. มีทรัพย์สนิ น้อยกว่าหนี้สนิ
ข. มีทรัพย์สนิ เท่ากับหนี้สนิ
ค. มีทรัพย์สนิ มากกว่าหนี้สนิ
ง. มีความมันใจว่
่ ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการใช้ชวี ติ หลัง
เกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรูใ้ นการลงทุนในทรัพย์สนิ กลุ่มใด
ต่อไปนี้บา้ ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ก. เงินฝากธนาคาร
ข. พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
ค. หุน้ กูห้ รือกองทุนรวมตราสารหนี้
ง. หุน้ สามัญหรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อ่นื ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
5. ระยะเวลาทีท่ ่านคาดว่าจะไม่มคี วามจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ก. ไม่เกิน 1 ปี
ข. ตัง้ แต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี
ค. ตัง้ แต่ 3 ถึง 5 ปี
ง. มากกว่า 5 ปี
6. ความสามารถในการรับความเสีย่ งของท่านคือ
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รบั ผลตอบแทนสม่าเสมอแต่ต่าได้
ข. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีส่ ม่าเสมอแต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสีย
เงินต้นได้บา้ ง
ค. เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ แต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียเงิน
ต้นได้มากขึน้
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเงินต้นส่วน
ใหญ่ได้

7. เมือ่ พิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้านล่าง ท่านเต็ม
ใจทีจ่ ะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สดุ
ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 1%
ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 5%
ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 15%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ โี อกาสได้รบั ผลตอบแทนมากแต่มโี อกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน
ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
ง. ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนทีอ่ าจจะได้รบั สูงขึน้
9. ท่านจะรูส้ กึ กังวล/รับไม่ได้เมือ่ มูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
ก. 5% หรือ น้อยกว่า
ข. มากกว่า 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึน้ ไป
10. หากปี ทแ่ี ล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปี น้ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ
85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร
ก. ตกใจและต้องการขายการลงทุนทีเ่ หลือทิง้
ข. กังวลใจและจะปรับเปลีย่ นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเ่ สีย่ งน้อยลง
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ง. ยังมันใจเพราะเข้
่
าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิม่ เงินลงทุนในแบบเดิม
เพื่อเฉลีย่ ต้นทุน
คำถำมข้อ 11-12 ใช้เป็ นข้อมูลเพิ่ มเติ มเพื่อประกอบกำรให้คำแนะนำ (ไม่นามาคิดคะแนน)
ใช้เฉพำะที่ จะมีกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (อนุพนั ธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง
เท่ำนัน้
11. หากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (อนุพนั ธ์) และหุน้ กูท้ ม่ี อี นุพนั ธ์แฝงประสบ
ความสาเร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราทีส่ งู มาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่าน
อาจจะสูญเงินลงทุนทัง้ หมดและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิม่ บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้
ใช้เฉพำะที่ จะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสีย่ งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ได้เพียงใด
ก. ไม่ได้
ข. ได้

รับทรำบผลกำรประเมิ น
( X_________________________________________)
ลงชื่อลูกค้ำผูท้ ำแบบประเมิ น
วันที่ ____/____/______
กำรประมวลผล จำกข้อ 1-10 มำรวมกัน
คะแนนรวมที่ได้
คะแนน

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่
(…………..…….…………..…….)
(…………………………….…..)
ลงชือ่ ทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน
ลงชือ่ ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
วันที่ ____/____/_______
วันที่ ____/____/_______
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CODE

แบบฟอร์มกำรประเมิ นควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรลงทุน (Knowledge Assessment)
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ชือ่ - นามสกุล………………………………………………………………………………………............................………………………………………
1. คุณสมบัติทำงกำรศึกษำ
1.1 ท่านได้รบั ประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้หรือไม่
 ใช่ ข้าพเจ้าได้รบั ประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาดังต่อไปนี้
 การบัญชี
 คณิตศาสตร์ประกันภัย  ตลาดทุน
 พาณิชยศาสตร์
 บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
 วิศวกรรมทางการเงิน
 การวางแผนทางการเงิน
 คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพือ่ การจัดการทางการเงิน
ชือ่ สถาบัน ............................................................................................................... ปี ทส่ี าเร็จการศึกษา................................
 ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รบั ประกาศนียบัตรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น (ข้ามไปตอบคาถาม ข้อ 2.)
1.2 ท่านได้รบั คุณวุฒทิ างการเงินทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนี้หรือไม่
 ใช่ ข้าพเจ้าได้รบั คุณวุฒทิ างการเงินทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนี้ (โปรดเลือก และข้ามไปตอบคาถาม ข้อ 3.)
 Chartered Financial Analyst (CFA)
 Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 Certified Financial Planner (CFP)
 Financial Risk Manager (FRM)
 ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยได้รบั คุณวุฒทิ างการเงินทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น (กรณีได้รบั คุณวุฒอิ ่นื ๆ โปรดระบุ.... และตอบคาถาม ข้อ 2.)
 อื่น ๆ .............................................................................................................................................................................
2. ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ท่านเคยมีประสบการณ์การทางานเป็ นระยะเวลา 3 ปีตดิ ต่อกันในด้านดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผ่ี ่านมาหรือไม่
 ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทางานในด้านดังต่อไปนี้
 บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน
 ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน
 วิทยากรในหลักสูตรเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์การลงทุน
 ประสบการณ์การทางานด้านบัญชี
 ประสบการณ์การทางานด้านการประกันภัย
 ประสบการณ์การทางานด้านการคลัง
 ประสบการณ์การทางานด้านการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
 ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
ถ้าหากมีความรูห้ รือประสบการณ์อ่นื ใดนอกเหนือจากทีก่ ล่าวข้างต้น โปรดระบุ
ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
ชือ่ ตาแหน่ง
ชือ่ บริษทั
จาก
ถึง

 ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การทางานข้างต้น
3. ประสบกำรณ์ลงทุนในผลิ ตภัณฑ์กำรลงทุนที่ มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซับซ้อน
ท่านเคยมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปีตดิ ต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผ่ี ่านมาหรือไม่
 ใช่ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้
 Hedge Fund
 Hybrid Securities
 Perpetual Bond
 Unrated Bond
 Structured Notes
 Basel III
 Derivatives
 กองทุนรวม Complex Return
 กองทุนรวมทองคา/น้ามันทีไ่ ม่ได้ Track Spot
 กองทุนรวมทีล่ งทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
 กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนใน Derivatives ทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรือการลงทุนใน Exotic Derivatives
โดยมีการใช้วธิ ี VaR Approach เพือ่ คานวณฐานะการลงทุนของตราสาร
 ไม่ ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนข้างต้น
X________________________________________
(
)

ลงชื่อลูกค้าผูท้ าแบบประเมิน
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CODE

แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกรรมกำรลงทุน (Product Knowledge)
ชื่อ - นามสกุล (ลูกค้าผูท้ าแบบทดสอบ)..................…………………………………..…………..............ให้ทาเครื่องหมาย ✓ ในช่องทีท่ ่านคิดว่าถูกต้อง
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมควำมเข้ำใจในธุรกรรมกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (TFEX)

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Futures & Options) กับโบรกเกอร์ทเ่ี ป็ นสมาชิกของตลาดอนุ พนั ธ์ฯ ให้เป็ นไปตามทีบ
่ ริษทั และกฎระเบียบ

ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด จึงสามารถส่งคาสั ่งซือ้ ขายได้ และลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ต่ากว่าระดับหลักประกันขัน้ ต้น (Initial Margin Requirement : IMR)
2. ทุกสิน
้ วันทาการ ลูกค้าต้องดูแลเงินประกันไม่ให้ต่ากว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement : MMR) ซึง่ คานวณจากฐานะการ

ถือครองสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ อี ยู่ ถ้าหากต่ากว่าระดับดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเงินประกันเพิม่ (Call Margin) มียอดหลักประกันโดยรวมไม่ต่ากว่า IMR
3. กรณีถูกเรียกเงินประกันเพิม่ (Call Margin) ลูกค้าต้องนาเงินจานวนดังกล่าวมาวางภายในวันทาการถัดไป (T+1) ตามเวลาที่บริษท
ั กาหนดโดยบริษทั จะ

ดาเนินการหักบัญชีธนาคาร (ATS) ก่อนเปิดตลาดฯ หากลูกค้าไม่วางเงินประกันเพิม่ ตามเวลาดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถสร้างฐานะเพิม่ และในวันทาการหลัง
วันทาการถัดไป (T+2) บริษทั จะดาเนินการล้าง (ปิด) ฐานะของลูกค้า
4. ในวันครบกาหนดอายุของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 หากยังไม่มกี ารปิดฐานะ บริษท
ั จะทาการคานวณกาไรขาดทุนและชาระราคาแบบ
ส่วนต่างเงินสด โดยพิจารณาจากค่าเฉลีย่ ของดัชนี SET50 (Final Settlement Price) ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนัน้ โดยตัดค่าทีม่ าก
ทีส่ ุด 3 ค่า และค่าทีน่ ้อยทีส่ ุด 3 ค่าออก กับราคาทุนของฟิวเจอร์สฉบับนัน้
5. การปิ ดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สของดัชนี SET50 สามารถทาได้โดยการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะที่มอี ยู่เดิม เช่น เดิมขาย
ฟิวเจอร์สไว้ให้ทาการซือ้ ฟิวเจอร์สฉบับเดียวกันกลับ
6. ลูกค้าสามารถมีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิ วเจอร์สและออปชั ่นของดัชนี SET50 ได้รวมกัน ในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินจานวน
สูงสุด ทีต่ ลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากาหนด (ปจั จุบนั กาหนดไว้ทฐ่ี านะเทียบเท่า 10,000 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส) ในด้านซื้อ (Long) หรือด้านขาย
(Short) ฟิวเจอร์ส
ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมควำมเข้ำใจในธุรกรรมกำรซื้อขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (iFUND)
1. กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การนาเอาเงินของผูล้ งทุนรายย่อยมารวมกันเป็ นเงินลงทุนก้อนใหญ่ และนาไปจดทะเบียนให้มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล จากนัน้ ก็จะ
นาเงินทีร่ ะดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนทีไ่ ด้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผลู้ งทุน
2. ผูล้ งทุนแต่ละรายหลังจากลงทุนจะได้รบั หน่ วยลงทุน (Unit Trust) เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันฐานะความเป็ นเจ้าของในเงินทีไ่ ด้ลงทุนไป โดยมี บลจ. เป็ นผู้
จัดตัง้ และทาหน้าทีบ่ ริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนทีง่ อกเงย แล้วนามาเฉลีย่ คืนให้กบั ผูล้ งทุนแต่ละรายตามสัดส่วนทีล่ งทุนไว้ต งั ้ แต่แรกในกองทุนรวมนัน้
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่ ส่วนแบ่งกาไรในรูปของเงินปนั ผล (Dividend) ซึง่ แต่ละกองทุนจะมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป บางกองทุนอาจมีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผล แต่บางกองทุนอาจมีนโยบายนาเงินดังกล่าวทบยอดเพือ่ ลงทุนต่อไป ซึง่ ผูล้ งทุนควรทราบ โดยศึกษา
จากหนังสือชี้ชวน
4. กาไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะได้รบั เมือ่ ผูล้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการลงทุนในราคาทีส่ งู กว่าราคาทีซ่ อ้ื มาตอนแรก (วัดได้
จากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยทีเ่ พิม่ ขึน้ จากมูลค่าทีเ่ ริม่ แรกลงทุน)
5. ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแต่ละรายได้รบั คือ ผลตอบแทนทีก่ องทุนรวมได้รบั จากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ประเภทต่าง ๆ และนามาเฉลีย่ คืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามสัดส่วนทีไ่ ด้ลงทุนไว้แต่แรก และในอดีตผลตอบแทนของกองทุนรวม เป็ นสิง่ ทีร่ บั ประกันผลตอบแทนในอนาคตทีจ่ ะได้รบั เช่นกัน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมควำมเข้ำใจในธุรกรรมซื้อขำยตรำสำรหนี้ (Fixed Income)
1. ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็ นหนี้ระหว่างกัน โดยเป็ นหลักทรัพย์ซง่ึ เปลี่ยนมือได้ ตราสารที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เรียก
พันธบัตร (Bond) ส่วนตราสารหนี้ท่อี อกโดยบริษทั เอกชน เรียกหุน้ กู้ (Debenture) โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ได้มาจาก 3 แหล่ง คือ
ดอกเบี้ย (คูปอง) กาไร/ขาดทุน จากราคาซือ้ ขาย (Capital Gain/Loss) และดอกเบี้ยของดอกเบี้ย (Interest on Reinvested Coupon)
2. กระแสเงินสดจากการลงทุนในตราสารหนี้ กาหนดโดย ราคาทีต่ ราไว้ (Par Value, Face Value ) อัตราดอกเบี้ย (Coupon) อายุคงเหลือ (Time to Maturity)
3. ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk or Market Risk or Price Risk) อัตราดอกเบี้ย ในท้อ งตลาดเป็ น ตัว ก าหนดอัต รา
ผลตอบแทนทีต่ ลาดต้องการจากตราสารหนี้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึน้ ก็จะทาให้ผลู้ งทุนเรียกร้องผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ โดยจะสะท้อนอยูใ่ นอัต ราคิดลด (Yield to
maturity) ทีใ่ ช้ในการคานวณราคาก็จะสูงขึน้ ตามไปด้วย
4. ปจั จัยทีค่ วรคานึงถึงในการพิจารณาลงทุน เพื่อจัดการลงทุนให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคน 1. ระยะเวลาการลงทุน 2. ความสามารถในการรับความเสีย่ ง
3. ความต้องการกระแสเงินสด 4. สภาพคล่อง 5. การกระจายการลงทุน
5. ตราสารหนี้ทใ่ี ห้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) หมายถึง ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับเครดิตต่ากว่าระดับน่าลงทุน ด้อยค่าลดลงอย่างรวดเร็ว ผิดนัดชาระหนี้ และ
ออกโดยไม่มกี ารกากับดูแล

X _______________________________________________________

(

X________________________________________

)
ลงชื่อ ลูกค้าผูท้ าแบบทดสอบ

(

)

ลงชื่อ ผูท้ ป่ี รึกษาการเงินและการลงทุน/เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั
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ปิ ดอากรแสตมป์ป์
วันที…
่ ………………………………………

หนังสือมอบอำนำจ
ตามทีข่ า้ พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................................................(“ลูกค้า”) ได้ทา
สัญญาแต่งตัง้ ให้ บริษทั หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ในทีน่ ้ี ให้หมายความรวมถึง
หุ้น หน่ วยลงทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น ตั ๋วแลกเงิน หุ้นกู้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือตราสารอื่นใดต ามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแล้วแต่กรณี ตามทีล่ กู ค้าได้เปิดบัญชีไว้กบั บริษทั )
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………......................................................…………………………
ความสัมพันธ์เป็น……….........……............……………ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชนเลขที…
่ …..................…………ซอย…………….........................……………
ถนน…………………………..........................…………แขวง/ตาบล………….............…………………เขต/อาเภอ………………...............…….…..…………
จังหวัด…………………..............……….....………รหัสไปรษณีย…
์ ……………............…………..………โทรศัพท์……….......................................…………
ั บนั (กรณีทอ่ี ยู่ปจจุ
ั บนั แตกต่างจากทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน) เลขที…
ทีอ่ ยู่ปจจุ
่ ………..........................…………ซอย………………..…………..………..…....…
ถนน…………………………..........................…………แขวง/ตาบล………….............…………………เขต/อาเภอ………………...............…….…..…………
จังหวัด…………………..............……….....………รหัสไปรษณีย…
์ ……………............…………..………โทรศัพท์……….......................................…………
เป็นผูม้ อี านาจในการ
1) สังซื
่ ้อ ขาย หลักทรัพย์ อนึ่ง ในกรณีบญ
ั ชีหน่ วยลงทุน ให้มอี านาจสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนด้วย และในกรณีบญ
ั ชียมื และให้ยมื ให้มอี านาจสังยื
่ มและ
ให้ยมื หลักทรัพย์ เรียกคืน หรือคืนซึง่ หลักทรัพย์ และ/หรือ หลักประกัน เปิดสถานะ ปิดสถานะ ล้างสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดาเนินการอื่นใด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อขายหรือการทาธุรกรรมเกีย่ วกับหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2) ส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์
3) รับเช็คทีบ่ ริษทั สังจ่
่ ายระบุชอ่ื ลูกค้า
4) รับทราบผลการซื้อขาย ผลการทารายการตามคาสังลู
่ กค้า และสถานภาพของบัญชีลกู ค้า รวมทัง้ รับทราบประกาศ กฎข้อบั งคับ หรือระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
ทีอ่ อกโดยบริษทั และทีอ่ อกโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ สานักหักบัญชี ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
(5) ดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นและเกีย่ วข้องเพือ่ ให้กจิ การทีม่ อบอานาจดังกล่าวข้างต้นสาเร็จสมบูรณ์
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบอานาจได้รบั ทราบ และ/หรือ ได้กระทาไปภายในขอบเขตอานาจและหน้าทีต่ ามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้า
เป็นผูร้ บั ทราบจากบริษทั และ/หรือ กระทาด้วยตนเองทัง้ สิน้
ลูกค้าและผูร้ บั มอบอานาจ ขอรับรองและยืนยันว่า การมอบอานาจนี้ไม่ใช่การดาเนินการในลักษณะนอมินี ( Nominee) การรับจ้างเปิดบัญชี หรือการ
กระทาอื่นใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้ ไม่ได้มลี กั ษณะเป็ นการทีผ่ ู้รบั มอบอานาจทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล* โดยไม่ม ี
ใบอนุ ญาตการประกอบธุรกิจตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และไม่มกี ารให้ผลตอบแทนใด ๆ ต่อผูร้ บั มอบอานาจทีอ่ าจแสดงว่าเป็ นการว่าจ้างให้บริหาร
เงินลงทุนแต่อย่างใด และการมอบอานาจนี้ไม่รวมถึงการทาธุรกรรมใด ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึง่ ลูกค้าต้องดาเนินการด้วยตนเอง
เพือ่ เป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าและผูร้ บั มอบอานาจได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

ลงชือ่ __________________________________________________________ ลูกค้า/ผูม้ อบอานาจ
(
)
ลงชือ่ __________________________________________________________ ผูร้ บั มอบอานาจ
(
)
ลงชือ่ __________________________________________________________ พยาน
(
)
ลงชือ่ __________________________________________________________ พยาน
(
)
* “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคล หรือคณะบุคคลทีไ่ ด้มอบหมายให้จดั การลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ไม่วา่ จะมีการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ อื่นด้วยหรือไม่กต็ ามซึง่ กระทาเป็ นการค้าปกติโดยได้รบั ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

เอกสำรแนบพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูร้ บั มอบอานาจ
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A/C CODE

ผู้มอบอำนำจ (ลูกค้ ำ)
บุคคลธรรมดำ
ชื่อ

นาย / นาง / นางสาว

NAME

Mr. / Mrs. / Miss

ผูม้ อบอำนำจ (ลูกค้ำ)

โทรศัพท์ :
โทรสำร (FAX) :
E-MAIL :

ตัวอย่ำง
ลำยมือชื่อ

ลงลำยมือชื่อต่อหน้ ำเจ้ำหน้ ำที่ในฐำนะพยำน

วันที่

ผู้มอบอำนำจ (ลูกค้ ำ)

A/C CODE

บุคคลธรรมดำ
ชื่อ

นาย / นาง / นางสาว

NAME

Mr. / Mrs. / Miss

ผูม้ อบอำนำจ (ลูกค้ำ)

โทรศัพท์ :
โทรสำร (FAX) :
E-MAIL :

ตัวอย่ำง
ลำยมือชื่อ
ลงลำยมือชื่อต่อหน้ ำเจ้ำหน้ ำที่ในฐำนะพยำน

วันที่
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A/C CODE

ผู้รับมอบอำนำจ
บุคคลธรรมดำ
ชื่อ

นาย / นาง / นางสาว

NAME

Mr. / Mrs. / Miss

ผูร้ บั มอบอำนำจ

โทรศัพท์ :
โทรสำร (FAX) :
E-MAIL :

ตัวอย่ำง
ลำยมือชื่อ

ลงลำยมือชื่อต่อหน้ ำเจ้ำหน้ ำที่ในฐำนะพยำน

วันที่
A/C CODE

ผู้รับมอบอำนำจ
บุคคลธรรมดำ
ชื่อ

นาย / นาง / นางสาว

NAME

Mr. / Mrs. / Miss

ผูร้ บั มอบอำนำจ

โทรศัพท์ :
โทรสำร (FAX) :
E-MAIL :

ตัวอย่ำง
ลำยมือชื่อ

ลงลำยมือชื่อต่อหน้ ำเจ้ำหน้ ำที่ในฐำนะพยำน

วันที่

กรุณำแนบเอกสำรประกอบกำรมอบอำนำจของผูร้ บั มอบอำนำจ และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูร้ บั มอบอำนำจ ทุกฉบับ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูร้ บั มอบอานาจ
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