สําคัญ! กรณีลกู ค้าและนักลงทุนดาวน์โหลดเอกสารชุดเปิ ดบัญชีเอง มีเงื#อนไขดังนี&
1. ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิ ดบัญชีให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในหน้าที! #
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4. กรณีค่สู มรสเซ็นยินยอม ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชนคู่สมรส พร้อมเซ็นรับรองสําเนา (ถ้ามี)
5. ข้อควรระวัง ลายเซ็นหรือลายมือชื!อที!ลงนามต้องเหมือนกันทุกจุด
6. ข้อควรระวัง ใช้ปากกาสีเดียวกันทั:งหมดในการกรอกข้อมูลในเอกสารชุดเปิ ดบัญชีทุกหน้า
7. ข้อควรระวัง หากกรอกข้อความผิด ห้ามใช้น:ํายาลบความผิดลบ แต่ให้ ขีดฆ่าแล้วเขียนข้อความที!
ถูกต้องใหม่ พร้อมลงนามกํากับ
8. ข้อควรระวัง ไม่ พิมพ์เอกสารหน้ าหลัง และไม่ ใช้ กระดาษรี ไซเคิล

สําคัญ ก่อนลูกค้านําส่งเอกสาร เพื!อความรวดเร็วในการเปิ ดบัญชี และป้องกันเอกสารสูญหาย
• ลูกค้าที#มีบญ
ั ชีซื&อขายกับ บล. โนมูระ พัฒนสิน : กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที!ที!ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500 ก่อนนําส่งเอกสาร
• ลูกค้าใหม่ : กรุณาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เปิ ดบัญชีที! www.nomuradirect.com
(เมนู เปิ ดบัญชี >> ประสงค์เปิ ดบัญชีใหม่ ) เพื!อให้เจ้าหน้าที!ที!ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ติดต่อกลับเพื!อแจ้งรายละเอียดเพิ!มเติม และนัดพบรับเอกสารการเปิ ดบัญชี

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิBที!จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สญ
ั ญาที!ลกู ค้าส่งไปยัง
บริษัทฯ เพื!อประกอบการเปิ ดบัญชีของลูกค้า
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ปิ ดอากรแสตมป์
30.-บาท
(การมอบอํานาจ
ให ้บริษัท)

ื
วยลงทุน
บ ันทึกข้อตกลงตงต
ั ัวแทนซอขายหน่
ทําที" บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
วันที." .........................................................

ข ้าพเจ ้า ( นาย / นาง / นางสาว / บริษัท ) ....................................................................................
ซึง" ต่อไปในบันทึกข ้อตกลงนี!จะเรียกว่า “ลูกค ้า” ขอแต่งตัง! ให ้ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ซึง"
! ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึง"
ต่อไปในบันทึกข ้อตกลงนีจ
! ะเรียกว่า “บริษัท” เป็ นตัวแทนในการซือ
อยู่ภ ายใต ้การจัดการของบริษัท หลัก ทรั พย์จัดการกองทุน (“บริษั ทจั ดการ”) โดยลูกค ้าตกลงยอมรั บ และผูก พั น ตาม
ข ้อกําหนดและเงือ
" นไขดังต่อไปนี!
1.

ข้อกําหนดและเงือ
" นไขทว" ั ไป
! หรือ รับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรั บเงินผลประโยชน์ทไี" ด ้จากการลงทุน
1.1
ในการชําระเงินค่าซือ
! จาก หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงิน
ในหน่วยลงทุนตามบันทึกข ้อตกลงนี! ลูกค ้าตกลงให ้บริษัทดําเนินการหักเงินค่าซือ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวเข ้า บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค ้าทีไ" ด ้แจ ้งไว ้กับบริษัทตามหนังสือขอให ้หักบัญชี (บัญชี ATS)
ในกรณีมก
ี ารเปลีย
" นแปลงบัญชี ATS ลูกค ้าต ้องแจ ้งการเปลีย
" นแปลงดังกล่าวให ้บริษัททราบเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรตามระยะเวลาทีบ
" ริษัทกําหนด การแจ ้งดังกล่าวจะมีผลเมือ
" บริษัทได ้ทราบการเปลี" ยนแปลงดังกล่าวเป็ นที"
เรียบร ้อยแล ้ว
! หรือขายคืน หรือสับเปลีย
!
1.2
เอกสารใบคําสัง" ซือ
" นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอืน
" ใดทีเ" กีย
" วข ้องกับการซือ
หรือขายคืนหรือการสับเปลีย
" นหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกําหนดหรือระเบียบวิธป
ี ฎิบัตข
ิ องบริษัท ไม่วา่ จะมีอยู่ในวัน
ทําบันทึกฉบับนี! หรือทีจ
" ะประกาศเพิม
" เติมในภายหน ้า ให ้ถือว่าเป็ นส่วนหนึง" ของบันทึกฉบับนีด
! ้วย
1.3
ลู ก ค า้ ตกลงและรั บ ทราบว่ า การซื!อ หรื อ ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ตามบั น ทึก ฉบั บ นี! อ าจไม่ ส ามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของบันทึกฉบับนี!ได ้ ในกรณีทล
ี" ก
ู ค ้าหรือผู ้ทีเ" กีย
" วข ้องกับลูกค ้าได ้ถื อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเกิน กว่า หนึ"ง ในสามของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ทีจ
" ํ า หน่ า ยได ้แล ้วทัง! หมดของกองทุน หรือ เกิน กว่า ทีก
" ํ า หนดไว ้ใน
หลักเกณฑ์หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ทีไ" ด ้ประกาศแก ้ไข
เป็ นครัง! คราวไป
1.4
เพื"อให ้สอดคล ้องตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ เรื"อง การดูแ ล
ิ ของลูกค ้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค ้าได ้รับทราบและเข ้าใจถึงวิธป
รักษาทรัพย์สน
ี ฏิบัตข
ิ องลูกค ้าในการฝากหรือถอน
ิ กับ หรือ จากบริษั ทและวิธ ีก ารของบริษั ทในการดูแ ลรั ก ษาทรั พ ย์ส น
ิ ของลูก ค ้า รวมถึง ค่า ธรรมเนีย มในการ
ทรั พ ย์ส น
ให ้บริการดัง กล่าวแล ้ว ทัง! นี!ลูกค ้าตกลงยิน ยอมให ้บริษัท ทํ าการเปลีย
" นแปลง แก ้ไข เพิม
" เติม วิธ ีปฏิบัต ริ วมถึง อัต รา
ค่าธรรมเนียมในการให ้บริการดังกล่าวได ้ โดยบริษัทจะแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบในภายหลัง
อนึ"ง ลูก ค ้าเข ้าใจและรั บ ทราบถึง เรื"อ งเงิน ของลูก ค ้าทีน
" ํ า มาวางไว ้กับ บริษั ทว่า บริษั ทเป็ นบริษั ท
หลักทรัพย์ซงึ" เป็ นสถาบันการเงินทีไ" ม่ได ้รับความคุ ้มครองจากกองทุนเพือ
" การฟื! นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1.5
ในกรณีทข
ี" ้อตกลงแห่งบันทึกฉบับนี!ใ นข ้อหนึ"งข ้อใดเป็ นโมฆะหรือ ใช ้บัง คับไม่ได ้ คู่สัญญาทัง! สอง
ฝ่ ายตกลงให ้ข ้อตกลงในบันทึกฉบับนีใ! นส่วนทีย
" ังมีผลใช ้บังคับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช ้บังคับได ้ต่อไป
2.

การมอบอํานาจของลูกค้า
! ขาย
2.1
ลูกค ้าตกลงแต่งตัง! และมอบอํานาจให ้บริษัทเป็ นตัวแทนและผู ้รับมอบอํานาจของลูกค ้าในการซือ
" ผู ้ถือหน่วยลงทุน(Omnibus Account) หรือเป็ นตัวแทนแบบเปิ ดเผย
หน่วยลงทุนโดยให ้เป็ นตัวแทนแบบไม่เปิ ดเผยชือ
" ผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ ทัง! นีใ! ห ้บริษัทมีอํานาจดําเนินการต่างๆ แทนลูกค ้า ดังต่อไปนี!
ชือ
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
2.1.1 เปิ ดบัญชี ซือ
" นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
2.1.2 กระทําการแก ้ไขเปลีย
" นแปลงข ้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค ้า
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
2.1.3 ลงนามในเอกสารใบคํ า สั"ง ซือ
" นหน่ ว ยลงทุน และ/หรือ เอกสารอืน
" ใดที"
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
เกีย
" วข ้อง รวมถึงดําเนินการส่งคําสั"งซือ
" น หน่ วยลงทุนใด ๆ ภายใต ้การจัดการของบริษัท
จัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธก
ี ารอืน
" ใดทีบ
" ริษัทจัดการกําหนด
! หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
2.1.4 ชําระเงินค่าซือ
2.1.5 ดําเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ" ด ้ จากการลงทุนในหน่วยลงทุน
เพือ
" เข ้าบัญชีเงินฝากธนาคารทีล
" ก
ู ค ้าได ้แจ ้งไว ้กับบริษัท หรือตามทีล
" ก
ู ค ้าได ้แจ ้งเปลีย
" นแปลง
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
2.1.6 รับทราบข ้อมูลทีเ" กีย
" วกับการซือ
" นหน่วยลงทุน ข ้อมูลเกีย
" วกับการถือครอง
หน่วยลงทุนของลูกค ้า และจัดส่งข ้อมูลดังกล่าวให ้กับลูกค ้าทราบต่อไป
2.1.7 ติด ต่อ ประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที"เ กีย
" วข ้องกับ ลูก ค ้า หรือ ทํ า ธุร กรรมใดๆ ทีเ" กี"ย วเนื"อ ง
รวมถึง ดํ า เนิน การอื"น ใดอัน จํ า เป็ น เพื"อ ให ้บรรลุวั ต ถุป ระสงค์แ ห่ ง บั น ทึก ข ้อตกลงฉบับ นี! หรือ เพื"อ ให ้การดํ า เนิน การ
ดังกล่าวข ้างต ้นสําเร็จสมบูรณ์
2.1.8 มีอํ า นาจในการมอบอํ า นาจช่ว งให ้พนั ก งานทีเ" กีย
" วข ้องของบริษั ทสามารถดํ า เนินการต่า งๆ ตามที"
กล่าวในข ้อ 2.1 ได ้ทุกประการ
2.1.9 บรรดาการกระทํ าใด ๆ ของบริษัทและ/หรือพนั ก งานทีไ" ด ้รั บ มอบอํานาจช่วง ซึง" กระทํา การภายใต ้
ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามบันทึกข ้อตกลงฉบับนี! ลูกค ้าตกลงผูกพันและให ้ถือเสมือนว่าเป็ นการกระทําของลูกค ้า
!
เองทัง! สิน
! ขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
บันทึกข ้อตกลงฯ ซือ
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2.2
ลูก ค ้าและบริษั ทตกลงให ้ถื อ บั น ทึก ข ้อตกลงฉบั บ นี! เ ป็ นหนั ง สือ มอบอํ า นาจของลู ก ค ้าให บ
้ ริษั ท
ดําเนินการต่างๆ ตามทีก
" ล่าวในข ้อ 2.1 ได ้ โดยไม่ต ้องทําหนังสือมอบอํานาจอีกฉบับหนึง"
3.

กองทุนรวม
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
" กองทุนรวมภายใต ้
การซือ
" น หน่วยลงทุนตามบันทึกฉบับนี! บริษัทจะประกาศรายชือ
การดําเนินการตามบันทึกฉบับนีใ! ห ้ลูกค ้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยวิธก
ี ารอืน
" ใดตามทีบ
" ริษัทกําหนด
บริษัทสงวนสิทธิท
# จ
ี" ะเปลีย
" นแปลงหรือเพิม
" จํานวนกองทุนรวมทีใ" ช ้ในการดําเนินการตามบันทึกข ้อตกลงฉบับนี!
ตามทีเ" ห็นสมควร โดยบริษัทจะประกาศให ้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป หรือภายใต ้บทบัญญัตข
ิ องกฎระเบียบทีเ" กีย
" วข ้อง

ั
การซือ ขายคืน หรือสบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุน
! ขายคืน หรือสับเปลีย
4.1.
ก่อนทีล
" ูกค ้าจะส่งคําสั"งซือ
" นหน่ วยลงทุนใดๆ ลูกค ้าได ้อ่านและเข ้าใจ คู่มอ
ื ผู ้
! วนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชีช
! วนส่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ และ/หรือเอกสารต่างทีเ" กีย
ลงทุน หนังสือชีช
" วข ้องกับการ
! ขายคืน หรือสับเปลีย
ซือ
" นหน่วยลงทุนเป็ นอย่างดีแล ้ว
! ขายหรือสับเปลีย
4.2
ลูกค ้าตกลงผูกพั นตามคําสั"งซือ
" นหน่ ว ยลงทุนของลูก ค ้าทุกประการ ไม่ว่า จะเป็ น
คํา สั"ง โดยลายลัก ษณ์อักษรหรือ ด ้วยวาจา โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่า นระบบอินเทอร์เน็ ตหรือ ระบบ
! ขายหน่วยลงทุนซึง" ถือปฏิบต
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธอ
ี น
ื" ๆ ตามประเพณีในการซือ
ั อ
ิ ยูท
่ ั"วไป
4.3
ในกรณีการส่งคําสัง" ต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ลูกค ้ารับทราบและตก
ลงจะเก็บรักษา รหัสผู ้ใช ้(User Name)และรหัสผ่าน(Password)ของตนเป็ นความลับ ทัง! จะต ้องใช ้มาตรการเพือ
" ความ
ปลอดภั ยอย่า งเพีย งพอเพื"อ ให ้แน่ ใจว่า สามารถป้ องกัน ไม่ให ้บุค คลอืน
" เข ้าใช ้ รหั สผู ้ใช ้(User Name)และรหัส ผ่า น
(Password)ได ้ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณีใดๆ ลูกค ้าต ้องรับผิดชอบผลของการใช ้ รหัสผู ้ใช ้(User Name)และรหัสผ่าน
! ขายหน่วยลงทุนหรือใช ้ในการดูข ้อมูล หรือส่งคําสั"งใดๆ รวมทัง! รั บผิดชอบใน
(Password)ของลูกค ้าเข ้าสูร่ ะบบการซือ
ความเสียหายทีเ" กิดขึน
! กับบริษัทจากการกระทําดังกล่าวตามบันทึกฉบับนี!
! ขายคืน หรือสับเปลีย
4.4
หลักเกณฑ์และเงือ
" นไขในการซือ
" นหน่วยลงทุนใดๆ ให ้เป็ นตามทีก
" ําหนดไว ้ใน
! วนของกองทุนรวมนั น
! วน
หนังสือชีช
! ๆ หากไม่สามารถดําเนินการตามเงือ
" นไขหรือหลักเกณฑ์ทก
ี" ําหนดไว ้ในหนั งสือชีช
ของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดังกล่าวได ้ทันที
! ขายคืน หรือสับเปลีย
4.5
การยกเลิกคําสัง" ซือ
" นหน่วยลงทุนใดๆ ให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ
" นไขที"
! วนของกองทุนรวมนัน
กําหนดไว ้ในหนังสือชีช
! ๆ
4.6
ลูก ค ้าตกลงชํ า ระค่ า ซื!อ หน่ ว ยลงทุน รวมถึง ค่ า ธรรมเนี ย ม ภาษี มู ล ค่ า เพิ"ม ตลอดจนค่ า ใช ้จ่ า ยที"
เกีย
" วข ้องตามเงือ
" นไขทีบ
" ริษัทกําหนด
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
4.7
ลูกค ้ามีหน ้าทีต
" รวจสอบธุรกรรมการซือ
" นหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกค ้าเห็ น
ว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต ้อง ลูกค ้าต ้องทักท ้วงภายใน 5 วันทําการนั บแต่วันทํารายการดังกล่าว ถ ้าลูกค ้าไม่คัดค ้าน
ภายในระยะเวลาทีก
" ําหนด บริษัทถือว่าลูกค ้ารับรองรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีถ
" ก
ู ต ้องทุกประการ
ิ ธิทจ
! ขายหรือสับเปลีย
4.8
ลูกค ้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสท
ี" ะไม่รับหรือไม่ดําเนินการตามคําสัง" ซือ
" น
หน่ ว ยลงทุน ของลูก ค ้า หากบริษั ทเห็ น ว่า (1)การดํ า เนิน การตามคํ า สั"ง นั !น เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือ ข ้อบั ง คั บ ที"
! หลักทรั พย์กับบริษัท
เกีย
" วข ้อง หรือ (2)หากลูกค ้าผิดสัญญาหรือข ้อตกลงใดๆ ทีม
" ก
ี ับบริษัทหรือมีหนี!ค ้างชําระค่าซือ
หรือ (3)มีกรณีจําเป็ นอืน
" ใดเพื"อป้ องกันความเสียหายทีอ
" าจเกิดขึน
! กับบริษัท หรือ (4)มีเหตุอันสมควรประการอืน
" ทัง! นี!
ลูกค ้าตกลงไม่เรียกร ้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
ิ ธิบังคับขาย
4.9
ในกรณีท ล
ี" ูกค ้าผิดนั ด ไม่ชํา ระหนี!ใ ดๆ ทีม
" ีต่อ บริษั ท ลูก ค ้าตกลงยิน ยอมให ้บริษัท มีส ท
ิ อืน
หน่วยลงทุนหรือทรัพย์สน
" ใดทีอ
" ยูใ่ นความครอบครองของบริษัทเพือ
" นํ าเงินค่าขายมาชําระหนี! หรือหักเงินคงเหลือใน
ื! ขายหน่วยลงทุนเพือ
บัญชีซอ
" ชําระหนี!ก็ได ้
4.10
ลูกค ้าตกลงและเข ้าใจเป็ นอย่างดีวา่ การส่งคําสัง" หรือการกระทําใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตหรือระบบ
" งและ
อิเล็ กทรอนิก ส์ใ ดๆ ลูกค ้ามีหน า้ ทีต
" ้องตรวจสอบการส่งคํ าสั"งหรือ การกระทํา ดัง กล่าว เนื"อ งจากอาจมีความเสีย
ข ้อขัดข ้องต่า งๆ เช่น การสูญ หายของข ้อมูลระหว่า งการส่งคํา สั"ง การส่งข ้อมูล เป็ นไปอย่างล่าช ้า การไม่สามารถส่ง
ข ้อมูลได ้ การผิดพลาดและคลาดเคลือ
" นของข ้อมูลทีบ
" ริษัทได ้รั บหรือ การขัดข ้องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า ระบบการ
" สารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค ้าหรือของบริษัท รวมทัง! เหตุขัดข ้องใดๆ ในการส่งคําสั"งหรือรับคําสั"งผ่านระบบ
สือ
อินเทอร์เน็ ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึง" ทําให ้ไม่สามารถปฎิบัตต
ิ ามคําสั"งดังกล่าวได ้ ทัง! นี!ลก
ู ค ้าไม่สามารถอ ้าง
เหตุดงั กล่าวมาเรียกร ้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากบริษัท
4.

ั
การเลิกสญญา
บันทึกข ้อตกลงฉบับนี!ผูกพันคูส
่ ัญญาโดยไม่มก
ี ําหนดระยะเวลา หากคูส
่ ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง" ประสงค์จะเลิก
บันทึกข ้อตกลงฉบับนี! จะต ้องบอกกล่าวให ้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ"งทราบล่วงหน ้าเป็ นหนั งสือ โดยมีระยะเวลาไม่น ้อย
ั ญา ซึง" ได ้มีขน
กว่า 7 วัน และการเลิกบันทึกฉบับนี!ไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน ้าทีข
" องคูส
่ ญ
ึ! ก่อนการบอกเลิกบันทึก
ข ้อตกลงฉบับนีจ
! ะมีผล
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงมีสท
ิ ธิ
กรณีคส
ู่ ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง" กระทําผิดข ้อตกลงในบันทึกฉบับนี!ข ้อหนึ"งข ้อใด ให ้คู่สญ
บอกเลิกบันทึกฉบับนีไ! ด ้ทันที

5.

6.

การบอกกล่าว
เว ้นแต่จะมีข ้อตกลงโดยชัดแจ ้งไว ้เป็ นอย่างอืน
" การบอกกล่าวหรือการแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบตามบันทึกข ้อตกลง
นี! หากบริษัทได ้กระทําเป็ นหนั งสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานทีอ
" ยู่ของลูกค ้าทีไ" ด ้ให ้ไว ้ในคําขอเปิ ดบัญชี หรือทีไ" ด ้แจ ้ง
เปลีย
" นแปลงไว ้ หรือทีเ" ป็ นภูมล
ิ ําเนาตามกฎหมายของลูกค ้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามทีอ
" ยู่
อิเล็กทรอนิกส์ทล
ี" ก
ู ค ้าแจ ้งไว ้กับบริษัทหรือส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ทล
ี" ก
ู ค ้า
ได ้แจ ้งไว ้กับบริษัทหรือตามหลักเกณฑ์หรือกฎข ้อบังคับของ สํานั กงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเ" กีย
" วข ้อง ทัง! ทีม
" อ
ี ยู่ใน
ปั จจุบัน และทีจ
" ะมีการแก ้ไขเปลีย
" นแปลงในภายหน า้ ด ้วยแล ้ว ลูกค ้ายินยอมให ้ถือว่า มีการบอกกล่าวหรือแจ ้งให ้แก่
ลูกค ้าโดยชอบแล ้ว ทัง! นีโ! ดยไม่คํานึงว่าลูกค ้าจะได ้รับแจ ้งด ้วยตนเองหรือมีผู ้อืน
" รับไว ้แทน
! ขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
บันทึกข ้อตกลงฯ ซือ
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ในกรณี ท ล
ี" ูก ค ้าเปลีย
" นแปลงทีอ
" ยู่ หรือ ทีอ
" ยู่ข องจดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ หรือ หมายเลขโทรสาร โทรศัพ ท์
ลูก ค ้าจะแจ ้งให ้บริษั ททราบล่ว งหน ้าเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรทันที หากลูก ค ้าละเลยไม่ป ฏิบัต ต
ิ ามข ้อกํ า หนดดัง กล่า ว
บริษัทไม่ต ้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทีเ" กิดขึน
!
โดยบั น ทึก ข ้อตกลงฉบับ นี! ลูก ค ้าขอแจ ้งความจํ า นงและตกลงว่า ในการส่ง ใบยืน ยั น รายการซื!อ ขาย และ
ิ ของลูกค ้า รวมถึงเอกสารหรือข ้อมูลอืน
รายงานแสดงทรั พย์สน
" ใดทีเ" กีย
" วข ้อง ขอให ้บริษัทจัดส่งให ้ลูกค ้าในรูปข ้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธอ
ี น
ื" ใดทีบ
" ริษัทกําหนดตามหลักเกณฑ์หรือประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
" งและวิธป
ลูกค้าร ับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสีย
ี ฎิบ ัติในการซือ ขายคืน หน่วยลงทุน ด ังต่อไปนี
" ง และวิธป
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
ลูกค ้าได ้พิจารณารับทราบและเข ้าใจถึง ข ้อมูลความเสีย
ี ฎิบัตใิ นการซือ
" น
" งทีร" ะบุไว ้ในทีน
" งทัง! หมดทีเ" กีย
!
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี! อย่างไรก็ตามข ้อมูลความเสีย
" ี!มไิ ด ้แสดงถึงความเสีย
" วกับการซือ
" งทีส
ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
" นหน่ วยลงทุน แต่แสดงถึงปั จจัยหรือความเสีย
" ําคัญบางประการทีเ" กีย
" วการทําธุรกรรม
" งอืน
" งทีพ
ตามบันทึกฉบับนี! ดังนั น
! จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสีย
" ทีไ" ม่อาจทราบได ้ในขณะนี!หรือเป็ นความเสีย
" จ
ิ ารณาใน
" งทีม
ขณะนีว! า่ ไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึง" อาจกลายเป็ นปั จจัยหรือความเสีย
" ส
ี าระสําคัญในอนาคตได ้
" งซึง" เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน
7.1
ความเสีย
" งตามประเภทตราสารทีก
ลูก ค ้าเข ้าใจและรั บทราบว่า การลงทุน ในกองทุน รวมย่อ มมีความเสีย
" องทุน นั น
! ไป
" งมากหรือ น ้อยขึน
ลงทุน และมีระดับความเสีย
! อยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค ้าควรศึกษาข ้อมูลและ
! วนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน
นโยบายการลงทุนจากหนังสือชีช
" งทัว" ไปในการซือ
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
7.2
ความเสีย
" นหน่วยลงทุน
" งในเงินทีล
ลูกค ้าเข ้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสีย
" งทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ท ี"
คาดไม่ถ งึ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือ ง สัง คม การจลาจล ความวุ่น วายในบ ้านเมือ ง เป็ นต ้น ซึง" เหตุก ารณ์
ดังกล่าวอาจก่อให ้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่วา่ โดยทางตรงและทางอ ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน
" งทีเ" กีย
7.3
ความเสีย
" วกับสภาพคล่องของ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ลูกค ้าเข ้าใจและรั บทราบว่า การลงทุน ในกองทุนรวมในบางกรณี อ าจจะไม่มส
ี ภาพคล่อง หรือ มีสภาพคล่อ ง
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
น ้อย ซึง" อาจทําให ้ลูกค ้าไม่สามารถซือ
" นหน่วยลงทุนตามจํานวนทีล
" ก
ู ค ้าต ้องการ
7.4
การทําความเข ้าใจกับวิธป
ี ฎิบัต ิ และเงือ
" นไขของบันทึกข ้อตกลงฉบับนี!
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
ลูกค ้าได ้ศึกษาและทําความเข ้าใจในวิธป
ี ฎิบัตใิ นการซือ
" นหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
เงือ
" นไขและรายละเอียดของบันทึกข ้อตกลงฉบับนี! อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธก
ี ารซือ
" น
! วน เป็ นต ้น อีกทัง!
หน่วยลงทุน การยกเลิกคําสัง" ต่าง ๆ ทีเ" กีย
" วข ้อง วิธก
ี ารดังกล่าวต ้องเป็ นไปตามเงือ
" นไขในหนั งสือชีช
ลูกค ้าได ้พิจารณาแล ้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค ้าหรือไม่เพียงใดด ้วย
" งจากระบบการซือ
! ขาย
7.5
ความเสีย
! ขายคืน และ/หรือสับเปลีย
" งเกีย
ในการซือ
" นหน่ วยลงทุน อาจมีความเสีย
" วกับข ้อจํ ากัดบางประการ เช่น การ
หยุดการทํางานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทําให ้บริษัทไม่สามารถทําตามคําสัง" ของลูกค ้าได ้
เป็ นบางส่วนหรือทัง! หมด
7.

8.
ลู ก ค้า ยิน ยอมให้บ ริษ ท
ั เปิ ดเผยข้อ มู ล ของลู ก ค้า ได้ทุ ก รู ป แบบและวิธ ก
ี ารอ น
ั เป็ นการปฏิบ ต
ั ต
ิ าม
กฎหมายหรือข้อตกลงทีบ
" ริษ ัทมีก ับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึง" รวมถึงแต่ไม่จําก ัดแต่เพียงการเปิ ดเผย
ให้ก บ
ั สํ าน ก
ั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหล ักทรพ
ั ย์ หน่ว ยงานจ ด
ั เก็ บ ภาษีของร ฐ
ั บาลต่า งชาติ หรือ
หน่วยงานอืน
" ใดทีม
" อ
ี ํานาจตามกฎหมาย รวมทงที
ั ป
" รึกษากฎหมายและผูต
้ รวจสอบบ ัญชีของบริษท
ั และบริษท
ั
ในเครือ บริษ ัทแม่ และบริษ ัทลูกของบริษ ัท ทงนี
ั ลูกค้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าด้วย
" และ
เพือ
" เป็ นหลักฐาน ลูกค ้าได ้อ่านและเข ้าใจข ้อความในบันทึกข ้อตกลงฉบับนี!โดยตลอด จึงได ้ลงลายมือชือ
ประทับตราบริษัท(ถ ้ามี) ไว ้ต่อหน ้าพยานเป็ นสําคัญ
ตราประทับ
(ถ ้ามี)

" ............................................................................. ลูกค ้า/ผู ้มอบอํานาจ
ลงชือ
(
)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
" ............................................................................... บริษัท
ลงชือ
(
)

" ............................................................................... พยาน
ลงชือ
(
)

" ............................................................................... พยาน
ลงชือ
(
)
! ขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
บันทึกข ้อตกลงฯ ซือ
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บัญชีรวม
Code

บันทึกขอตกลงการเปดบัญชีรวมเพือ
่ ซื้อขายหนวยลงทุน
ทําที่ บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
วันที่ ............................................................
ตามที่ ขาพเจาซึ่งมีรายชื่อตอไปนี้คือ ................................................................................
และ .......................................................................................................................................
(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “คณะผูรวมลงทุน” และจะเรียกแตละคนวา “ผูรวมลงทุน”) ไดรวมกันเปดบัญชี
ซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดแตงตั้งให บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปในบันทึก
ขอตกลงนี้จะเรียกวา “บริษัท”) เปนตัวแทนในการซื้อขายหนวยลงทุน ตามบันทึกขอตกลงตั้งตัวแทนซื้อ
ขายหนวยลงทุน (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “สัญญาตั้งตัวแทน”) ที่ทําไวกับ บริษัท โดยใชชื่อบัญชีวา
...................................................................... และ ...............................................................
(ซึ่งตอไปจะเรียกวา “บัญชีรวม”) นั้น
บัดนี้ ผูรวมลงทุนทุกคนในนามตนเองและในนามคณะผูรวมลงทุนไดตกลงทําบันทึกขอตกลงฉบับนี้
ไวกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
1. ผูร วมลงทุน ทุกคนรับรองและยื นยัน วา ไดเ ขา ร วมหุน กั น จัด ตั้งเป น คณะผู ร วมลงทุ น โดยมิไ ด จ ด
ทะเบียนเปน นิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุน ในกรณีที่คณะผูรวมลงทุนมีหนี้สิน
คางชําระบริษัทตามสัญญาตั้งตัวแทนรวมถึงสัญญาอื่นใดที่คณะผูรวมลงทุนทําไวกับบริษัท ผูรวมลงทุนทุกคน
ตองรับผิดรวมกันโดยไมมีจํากัดในการชําระหนี้สินนั้นแกบริษัท
2. ผูรวมลงทุนตกลงเปดบัญชีเงิน ฝากธนาคารโดยใชชื่อบัญชีเหมือนกับชื่อบัญชีรวม เพื่อใชในการ
ชําระเงิน คาซื้อ หรือ รับเงิน คาขายคืน หนวยลงทุนหรือรับเงิน ผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนในหนวยลงทุน
ตามบันทึกขอตกลงนี้ (บัญชี ATS)
3. ผูรวมลงทุน ทุกคนตกลงแตงตั้งผูรวมลงทุน ผูมีชื่อเปน คนแรกของชื่อบัญชีรวมใหเปน ผูทําหนาที่
ผูจัดการคณะผูรวมลงทุน มีอํานาจจัดการตางๆ เกี่ยวกับบัญชีรวม แทนหรือในนามคณะผูรวมลงทุนซึ่งรวมถึง
การสงคํ าสั่ งซื้อ ขาย สับเปลี่ ยนหนว ยลงทุน การแจง เปลี่ยนแปลงสถานที่อ ยูของผู จัดการคณะผูร วมลงทุ น
และการแจงเปลี่ยนแปลงสถานะใดๆ เชน ระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
4. การส งเอกสาร หนั ง สือ แจง บอกกลา ว ทวงถาม หรือการติ ดต อ ใดๆ กั บคณะผู รวมลงทุน ผูร ว ม
ลงทุนทุกคนตกลงใหบริษัทสงหรือติดตอไปที่สถานที่อยูของผูจัดการคณะผูรวมลงทุน
5. ผูรวมลงทุน ทุกคนยอมรับและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทหลักทรัพ ยจัดการลงทุน
ซึ่งแตละแหงอาจมีระเบียบที่แตกตางกันในเรื่องขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการลงทุนโดยใชชื่อบัญชีรวม
และผูร ว มลงทุ น ทุ ก คนยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ง รวมถึ งประมวลรั ษ ฎากร ในกรณีที่ มีก าร
จายเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใด บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมายโดยออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จายตามชื่อบัญชีรวมโดยจะไมแบงแยกจํานวนเงินที่จาย ผูรวมลงทุนยอมรับวา สิทธิในการเลือกที่
จะเสียภาษีตามที่ถูกหัก ณ ที่จายโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีก็ดี ขอกําหนดและเงื่อนไขในการขอเครดิต
ภาษีก็ดี ตองเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมสรรพากร
6. ผูรวมลงทุนทุกคนรับรองและยืนยันวา การจัดตั้งและการดํารงอยูของคณะผูรวมลงทุนนี้ ไมมีเงื่อน
เวลา หรือเงื่อนไขใดๆ อันเปนเหตุที่คณะผูรวมลงทุนจะเลิกกัน และตอไปภายหนาก็จะไมมีการกําหนดเงื่อน
เวลาหรือเงื่อนไขดังกลาวนี้เชนกัน
7. เมื่อมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดั งจะกลาวตอไปนี้ บริษัทมีสิทธิ งดการรับหรือระงับการดําเนิน การ
ตามคําสั่ งซื้อหรื อคําสั่ง อื่น ใด ปดบัญชี รวมถึ งบอกเลิกสัญญาตั้งตัว แทนและ/หรือ สัญญาอื่ น ใดที่คณะผูรว ม
ลงทุนมีอยูกับบริษัทไดทันที
(ก) ผูรวมลงทุนคนใดคนหนึ่ง ตาย ถูกพิทักษทรัพย ลมละลาย หรือตกเปนผูไรความสามารถ
CRM / บัญชีรว มเพื่อซื้อขายหนวยลงทุน
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(ข) ผูรวมลงทุนคนใดคนหนึ่งไดบอกเลิกจากการเปนผูรวมลงทุนในคณะผูรวมลงทุน
(ค) เกิดกรณีอื่นใดอันเปนเหตุที่คณะผูรวมลงทุนจะเลิกกัน
(ง) เมื่อผูรวมลงทุน คนใดคนหนึ่ง ขอปดบัญชี หรือขอบอกเลิกสัญญาตั้งตัวแทนหรือสัญญาอื่น
ใดที่คณะผูรวมลงทุนทําไวกับบริษัท
(จ) เมื่อเกิดขอพิพาทระหวางผูรวมลงทุนในเรื่องทรัพยสินหรือผลประโยชนของคณะผูรวมลงทุน
หรือเมื่อผูรวมลงทุนตางรายมีคําสั่งหรือคํารองขอตอบริษัทในเรื่องเดียวกัน ขัดแยงกัน หรือโตแยงคัดคานกัน
รวมถึงกรณีที่มีการขอถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูจัดการคณะผูรวมลงทุน ในการสั่งซื้อขายหนวยลงทุน โดย
ปราศจากความตกลงยินยอมของผูรวมลงทุนทุกคน
(ฉ) เมื่อปรากฏวาคํารับรองขอหนึ่งขอใดที่ใหไ วในบัน ทึกขอตกลงนี้ไมเปน ความจริง หรือมีการ
กระทําผิดสัญญาหรือคํารับรองขอหนึ่งขอใดที่ใหไวในบันทึกขอตกลงนี้หรือสัญญาตั้งตัวแทน
อนึ่ง เมื่อมีกรณีดังกลาวขางตนเกิดขึ้น ผูเปนผูรวมลงทุนจะตองแจงใหบริษัททราบทันที
8. หากบริษั ท กรรมการ หรื อ เจ าหน าที่ข องบริ ษัท ถูก ฟอ งหรื อ เรี ย กร องอั น เนื่องมาจากข อ พิพ าท
ระหวางผูรวมลงทุน หรือ การใชสิทธิหรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวกับบันทึกขอตกลงนี้ ผูรวมลงทุนตกลงปกปองและ
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายซึ่งรวมถึงคาใชจายในการวาตาง แกตาง หรือตอสูคดี รวมทั้งคาทนายความใหแก
บริษัท กรรมการ หรือเจาหนาที่ของบริษัทแลวแตกรณี เวนแตความเสียหายดังกลาวจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
โดยทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของบริษัท อนึ่ง ขอตกลงในขอ 8 นี้จะยังคงมีผลผูกพันคูสัญญา
ทั้งสองฝายตอไป ถึงแมวาบันทึกขอตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
9. คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกขอตกลงฉบับนี้เมื่อใดก็ไดโดยบอกกลาวเปนหนังสือ
ให อี กฝ า ยหนึ่ งทราบล วงหน าไมน อ ยกว า 7 วั น หากคณะผู ร วมลงทุ น เป น ฝ า ยบอกเลิ ก ผู รว มลงทุ น ทุ ก คน
จะตองลงนามในหนังสือบอกเลิก อนึ่ง หากบันทึกขอตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาสัญญา
ตั้งตัวแทนและสัญญาอื่นทุกฉบับที่คณะผูรวมลงทุนทําไวกับบริษัทสิ้นสุดลงไปดวยโดยอัตโนมัติ
10. ใหถือวาบันทึกขอตกลงฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของสัญญาตั้งตัวแทน และเปนสวนหนึ่งของสัญญา
อื่นทุกฉบับที่คณะผูรวมลงทุนทําไวกับบริษัทดวย หากมีขอความใดในบันทึกขอตกลงฉบับนี้ ขัดหรือแยง กับ
ขอความในสัญญาตั้งตัวแทนหรือในสัญญาอื่น ใหบังคับตามขอความในบันทึกขอตกลงฉบับนี้
คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงฉบับนี้โดยตลอดแลวเห็นตรงตามเจตนาทุก
ประการจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ปที่ปรากฏขางตน

ลงชื่อ

)

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

ผูรวมลงทุนทุกคน )
ในคณะผูรวมลงทุน )

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

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อบริษัท

...........................................................................
(
)

ลงชื่อพยาน ...........................................................................................................................
(
) (
)
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คําขอเป็ นลูกค้ าซื อขายหน่ วยลงทุน
คณะบุคคล / คณะผู้ร่วมลงทุน

วันที...............................................................................
1 ชือ คณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน .......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2 Name in full (English) .............................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 ทีอยูค่ ณะบุคคล /คณะผูร้ ่ วมลงทุน เลขที ......... อาคาร ............................................................................. ชั0น ............. ถนน .........................................
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณี ย ์ ........................
โทรศัพท์ ................................................................................................................. โทรสาร ....................................................................................................
Email: ........................................................................................................................................................................................................................................

4 (สําหรับคณะบุคคล) จัดตั0งคณะบุคคลเมือ...................................................................................... เลขทีภาษีของคณะบุคคล ............................................................................................................
5 ประวัตกิ ารกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงินในช่ วง 3 ปี ที*ผ่านมา

ไม่เคย

เคย ในความผิดมูลฐาน ..................................................... ปี ..................

6 รายชื*อหุ้นส่ วนคณะบุคคล/ คณะผู้ร่วมลงทุน: โปรดระบุรายละเอียด 1) ปั จจุบนั เคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง: ให้ระบุ
2) ประวัติการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา: ให้ระบุ
= เคย
X = ไม่เคย
ชื*อ - สกุล (รายชื*อผู้เป็ นหุ้นส่ วน)

ตําแหน่ งทางการเมือง

/

ระบุปี

= เคย

X = ไม่เคย และ

ความผิดตามกฏหมายฟอกเงิน / ระบุปี

1 ......................................................................................

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

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

2 ......................................................................................

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

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

3 ......................................................................................

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

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

4 ......................................................................................

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

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

5 ......................................................................................

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

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

7 ชือผูแ้ นะนําให้มาเป็ นลูกค้า ................................................................................... ความสัมพันธ์ก ับท่าน .................................................................................
แหล่งทีมาของเงินลงทุน
ส่วนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วน
ก ําไรจากผลประกอบการ
ก ําไรจากเงินลงทุน
อืน ๆ (ระบุ)......................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

8

ประเภทบัญชีซือขายหน่ วยลงทุนที*ขอเปิ ด

บัญชีรวมเพื่อซื้อขายหนวยลงทุน
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9 การชําระราคา :

บัญชีธนาคารที*เปิ ดต้ องเป็ นชื*อบัญชีตรงกับบัญชีที*เปิ ดทําธุรกรรมซือขายหน่ วยลงทุน

ค่ าซือ/ขายหน่ วยลงทุนสุ ทธิ

โดยการโอนผ่านระบบ ATS ที

BAY
BBL
CIMB
KBANK
KTB
LHB
SCB
TBANK TISCO
TMB
UOB
สาขา .................................................ประเภทบัญชี C/A S/A เลขที ..............................................
อืน ๆ .............................................................................................................................................................

ในกรณี ทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการรอผลอนุมตั ิการตัดบัญชีผ่านระบบ ATS จากธนาคาร การชําระค่ าซือหน่ วยลงทุนสุ ทธิ จะเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา (BAY)
ในนามบริ ษทั ฯ โปรดระบุ
สาขาสวนพลู
เลขที 040-0-03386-9
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งเทพ (BBL)
สาขาสีลม
เลขที 118-3-05099-4
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
สาขาบางรัก
เลขที 80-0001076-4
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
สาขาพหลโยธิน
เลขที 099-1-29816-9
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งไทย (KTB)
สาขาเยาวราช
เลขที 001-6-11254-7
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LHB)
สาขาลุมพินี
เลขที 889-1-00435-6
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)
สํานักชิดลม
เลขที 001-3-25227-2
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารธนชาต (TBANK)
สํานักต้นสน
เลขที 001-3-00772-4
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก ้ (TISCO)
สํานักงานใหญ่
เลขที 0001-154-000004-0
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย (TMB)
สาขาสุรวงศ์
เลขที 078-1-05140-4
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารยูโอบี (UOB)
สาขาอาคารไทยวา เลขที 794-3-00007-0
หมายเหตุ: ค่าซื0อสุทธิทีหักบัญชีและค่าขายสุทธิทีนําฝากเข้าบัญชีจะต้องเป็ นเลขทีบัญชีเดียวก ัน ระยะเวลาทีธนาคารยังไม่สามารถดําเนินการตาม
เงือนไขให้แล้วเสร็จ การชําระราคาจะเป็ นการโอนเงินค่าซื0อขายสุทธิเข้าธนาคารตามธนาคารและเลขทีบัญชีของ ATS ทีระบุขา้ งต้น
ขอแจ้งความประสงค์เรื องการหักภาษี ณ ทีจ่าย กรณีทีรับเงินปันผลจากกองทุนรวมทีจัดตั0ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หัก
ไม่หกั

โดยการลงนามในเอกสารนี0 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการและข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย
กฎระเบียบทีเกียวข้อง หรื อ ข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ตลาดอนุพนั ธ์
(ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จําก ัด หน่วยราชการ หรื อของบริ ษทั ทีเกียวข้องดีแล้ว ทั0งนี0 ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด และในการนี0ขา้ พเจ้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯทําการตรวจสอบและเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าก ับคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หน่วยงานราชการตลาดอนุพนั ธ์ สํานักหักบัญชีฯ และ/หรื อ หน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฏหมาย

เอกสารประกอบ (ลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ องโดยลูกค้ าพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี))
1
2
3
4

สําเนาหนังสือจัดตั0งคณะบุคคล (ถ้ามี)
สําเนาบัตรผูเ้ สียภาษีของคณะบุคคล (ถ้ามี)
หลักฐานทางการเงิน
เอกสารทีกรอกและนําส่ง
คําขอเป็ นลูกค้าซื0อขายหน่วยลงทุน คณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน
บันทึกข้อตกลงการเปิ ดบัญชีร่วมเพือซื0อขายหน่วยลงทุน
KYC & CDD ของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนตามคําขอเป็ นลูกค้าซื0อขายหน่วยลงทุน (กรอกโดยผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนแต่ละท่าน)
สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) ของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนคณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุนแต่ละท่าน
ชุด ATS
แบบฟอร์ม FATCA กรอกโดยผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนแต่ละท่าน ของคณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสียงของผูล้ งทุน (Suitability Test)

X
( ..................................................................................................................................................................................................................................................
)
ลายมือชือหุ ้นส่วนทุกคนของคณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน

( .............................................................. )
ลายมือชือพยาน
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KYC & CDD ของผู้เป็ นหุ้นส่ วนตามคําขอเป็ นลูกค้าซือขายหน่ วยลงทุน
คณะบุคคล / คณะผู้ร่วมลงทุน

วันที ................................................................................................

กรอกโดยผู้เป็ นหุ้นส่ วนแต่ ละท่าน
ชือคณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน .....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ชือและนามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) .....................................................................................................................................................................................................
Name in full (English) .................................................................................................................................................................................................................................
(First Name)

(Middle Name)

วัน เดือน ปี เกิด ........................................................ อายุ ........................... ปี สถานภาพ

(Family Name)

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

ทีพักอาศัยเลขที ............................ ซอย .................................................. ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณี ย ์ .......................... โทรศัพท์ ................................ มือถือ .............................................
เป็ นผูพ้ กั อาศัย
เป็ นของตัวเอง
ผ่อนชําระเดือนละ....................................... บาท
เช่า/เซ้ง ค่าเช่าเดือนละ ..................................... บาท
ชือทีทํางาน ............................................................................................................................. เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์/บริ ษทั จัดการกองทุน
ใช่
ไม่ใช่
ประเภทธุรกิจ ...............................................................................................................................................................................................................................
ตัCงอยูเ่ ลขที .................... อาคาร ...................................... ชัCน ................... ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ...........................................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณี ย ์ .................................... โทรศัพท์ .........................................................
พนักงานบริ ษทั เอกชน
เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อืนๆ .........................................................................
ตําแหน่ง ................................................................................................................................................................................. อายุงาน .................................... ปี
ปั จจุบนั / เคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ไม่ใช่
ใช่
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................................................ ปี .......................................
เงินเดือน/รายได้ประจําต่อเดือนของลูกค้า ........................................................... บาท ระดับการศึกษาสูงสุด .........................................................................
รายได้อืน (ต่อเดือน) .................................................................................. บาท แหล่งทีมาของรายได้ ..................................................................................
ประวัติการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา

ไม่เคย

เคย ในความผิดมูลฐาน ..................................................... ปี ...................

EMAIL : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สถานทีติดต่อ
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน
ทีพักอาศัย
ทีทํางาน
อืน ๆ
สถานทีส่งเอกสารทางไปรษณี ย ์
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน
ทีพักอาศัย
ทีทํางาน
อืน ๆ
(อืน ๆ) เลขที ................................ ซอย ................................................ ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ...............................................................................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................. โทรศัพท์ .............................................................................................
เป็ น
บ้าน
ทีทํางาน ของ ชือและนามสกุล .............................................................................. ความสัมพันธ์ก ับท่าน ...........................................................................
ชือคู่สมรส ......................................................................................................................................................................................... อายุ ............................... ปี
บัตรประชาชน/ใบต่างด้าว/บัตรข้าราชการหรื อองค์การ เลขที ......................................................................................................................................................
ชือทีทํางาน .................................................................................................................... ตําแหน่ง ....................................................... อายุงาน ...................... ปี
ปั จจุบนั / เคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ไม่ใช่
ใช่
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................................................ ปี .......................................
เงินเดือน/รายได้ต่อเดือนของคู่สมรส .......................................................................... บาท รายได้อืน (ต่อเดือน) .......................................................................
แหล่งทีมาของรายได้อืน ...................................................................... โทรศัพท์ ทีพักอาศัย ................................................. มือถือ..........................................
ประวัติการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา

บัญชีรวมเพื่อซื้อขายหนวยลงทุน

ไม่เคย
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9 การชําระราคา :

บัญชีธนาคารที*เปิ ดต้ องเป็ นชื*อบัญชีตรงกับบัญชีที*เปิ ดทําธุรกรรมซือขายหน่ วยลงทุน

ค่ าซือ/ขายหน่ วยลงทุนสุ ทธิ

โดยการโอนผ่านระบบ ATS ที

BAY
BBL
CIMB
KBANK
KTB
LHB
SCB
TBANK TISCO
TMB
UOB
สาขา .................................................ประเภทบัญชี C/A S/A เลขที ..............................................
อืน ๆ .............................................................................................................................................................

ในกรณี ทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการรอผลอนุมตั ิการตัดบัญชีผ่านระบบ ATS จากธนาคาร การชําระค่ าซือหน่ วยลงทุนสุ ทธิ จะเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา (BAY)
ในนามบริ ษทั ฯ โปรดระบุ
สาขาสวนพลู
เลขที 040-0-03386-9
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งเทพ (BBL)
สาขาสีลม
เลขที 118-3-05099-4
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
สาขาบางรัก
เลขที 80-0001076-4
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
สาขาพหลโยธิน
เลขที 099-1-29816-9
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุ งไทย (KTB)
สาขาเยาวราช
เลขที 001-6-11254-7
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LHB)
สาขาลุมพินี
เลขที 889-1-00435-6
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)
สํานักชิดลม
เลขที 001-3-25227-2
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารธนชาต (TBANK)
สํานักต้นสน
เลขที 001-3-00772-4
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก ้ (TISCO)
สํานักงานใหญ่
เลขที 0001-154-000004-0
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย (TMB)
สาขาสุรวงศ์
เลขที 078-1-05140-4
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารยูโอบี (UOB)
สาขาอาคารไทยวา เลขที 794-3-00007-0
หมายเหตุ: ค่าซื0อสุทธิทีหักบัญชีและค่าขายสุทธิทีนําฝากเข้าบัญชีจะต้องเป็ นเลขทีบัญชีเดียวก ัน ระยะเวลาทีธนาคารยังไม่สามารถดําเนินการตาม
เงือนไขให้แล้วเสร็จ การชําระราคาจะเป็ นการโอนเงินค่าซื0อขายสุทธิเข้าธนาคารตามธนาคารและเลขทีบัญชีของ ATS ทีระบุขา้ งต้น
ขอแจ้งความประสงค์เรื องการหักภาษี ณ ทีจ่าย กรณีทีรับเงินปันผลจากกองทุนรวมทีจัดตั0ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หัก
ไม่หกั

โดยการลงนามในเอกสารนี0 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการและข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย
กฎระเบียบทีเกียวข้อง หรื อ ข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ตลาดอนุพนั ธ์
(ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จําก ัด หน่วยราชการ หรื อของบริ ษทั ทีเกียวข้องดีแล้ว ทั0งนี0 ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด และในการนี0ขา้ พเจ้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯทําการตรวจสอบและเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าก ับคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หน่วยงานราชการตลาดอนุพนั ธ์ สํานักหักบัญชีฯ และ/หรื อ หน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฏหมาย

เอกสารประกอบ (ลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ องโดยลูกค้ าพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี))
1
2
3
4

สําเนาหนังสือจัดตั0งคณะบุคคล (ถ้ามี)
สําเนาบัตรผูเ้ สียภาษีของคณะบุคคล (ถ้ามี)
หลักฐานทางการเงิน
เอกสารทีกรอกและนําส่ง
คําขอเป็ นลูกค้าซื0อขายหน่วยลงทุน คณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน
บันทึกข้อตกลงการเปิ ดบัญชีร่วมเพือซื0อขายหน่วยลงทุน
KYC & CDD ของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนตามคําขอเป็ นลูกค้าซื0อขายหน่วยลงทุน (กรอกโดยผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนแต่ละท่าน)
สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสําเนาถูกต้อง) ของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนคณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุนแต่ละท่าน
ชุด ATS
แบบฟอร์ม FATCA กรอกโดยผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนแต่ละท่าน ของคณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสียงของผูล้ งทุน (Suitability Test)

X
( ..................................................................................................................................................................................................................................................
)
ลายมือชือหุ ้นส่วนทุกคนของคณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน

( .............................................................. )
ลายมือชือพยาน

CRM / บัญชีรวมเพื่อซื้อขายหนวยลงทุน
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KYC & CDD ของผู้เป็ นหุ้นส่ วนตามคําขอเป็ นลูกค้าซือขายหน่ วยลงทุน
คณะบุคคล / คณะผู้ร่วมลงทุน

วันที ................................................................................................

กรอกโดยผู้เป็ นหุ้นส่ วนแต่ ละท่าน
ชือคณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน .....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ชือและนามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) .....................................................................................................................................................................................................
Name in full (English) .................................................................................................................................................................................................................................
(First Name)

(Middle Name)

วัน เดือน ปี เกิด ........................................................ อายุ ........................... ปี สถานภาพ

(Family Name)

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

ทีพักอาศัยเลขที ............................ ซอย .................................................. ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ..................................................................
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณี ย ์ .......................... โทรศัพท์ ................................ มือถือ .............................................
เป็ นผูพ้ กั อาศัย
เป็ นของตัวเอง
ผ่อนชําระเดือนละ....................................... บาท
เช่า/เซ้ง ค่าเช่าเดือนละ ..................................... บาท
ชือทีทํางาน ............................................................................................................................. เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์/บริ ษทั จัดการกองทุน
ใช่
ไม่ใช่
ประเภทธุรกิจ ...............................................................................................................................................................................................................................
ตัCงอยูเ่ ลขที .................... อาคาร ...................................... ชัCน ................... ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ...........................................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณี ย ์ .................................... โทรศัพท์ .........................................................
พนักงานบริ ษทั เอกชน
เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อืนๆ .........................................................................
ตําแหน่ง ................................................................................................................................................................................. อายุงาน .................................... ปี
ปั จจุบนั / เคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ไม่ใช่
ใช่
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................................................ ปี .......................................
เงินเดือน/รายได้ประจําต่อเดือนของลูกค้า ........................................................... บาท ระดับการศึกษาสูงสุด .........................................................................
รายได้อืน (ต่อเดือน) .................................................................................. บาท แหล่งทีมาของรายได้ ..................................................................................
ประวัติการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา

ไม่เคย

เคย ในความผิดมูลฐาน ..................................................... ปี ...................

EMAIL : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สถานทีติดต่อ
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน
ทีพักอาศัย
ทีทํางาน
อืน ๆ
สถานทีส่งเอกสารทางไปรษณี ย ์
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน
ทีพักอาศัย
ทีทํางาน
อืน ๆ
(อืน ๆ) เลขที ................................ ซอย ................................................ ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ...............................................................................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................. โทรศัพท์ .............................................................................................
เป็ น
บ้าน
ทีทํางาน ของ ชือและนามสกุล .............................................................................. ความสัมพันธ์ก ับท่าน ...........................................................................
ชือคู่สมรส ......................................................................................................................................................................................... อายุ ............................... ปี
บัตรประชาชน/ใบต่างด้าว/บัตรข้าราชการหรื อองค์การ เลขที ......................................................................................................................................................
ชือทีทํางาน .................................................................................................................... ตําแหน่ง ....................................................... อายุงาน ...................... ปี
ปั จจุบนั / เคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ไม่ใช่
ใช่
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................................................ ปี .......................................
เงินเดือน/รายได้ต่อเดือนของคู่สมรส .......................................................................... บาท รายได้อืน (ต่อเดือน) .......................................................................
แหล่งทีมาของรายได้อืน ...................................................................... โทรศัพท์ ทีพักอาศัย ................................................. มือถือ..........................................
ประวัติการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา

บัญชีรวมเพื่อซื้อขายหนวยลงทุน

ไม่เคย
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เคย ในความผิดมูลฐาน ..................................................... ปี ...................
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KYC & CDD ของผู้เป็ นหุ้นส่ วนตามคําขอเป็ นลูกค้าซือขายหน่ วยลงทุน
คณะบุคคล / คณะผูร้ ่ วมลงทุน

บุคคลที+ได้รับประโยชน์ จากการทําธุรกรรมในทอดสุ ดท้ าย
มี (กรุณาระบุ และแนบสําเนาบัตรประชาชน)
ไม่มี
ชือ ......................................................................................................................
นามสกุล ..........................................................................................................
บัตรประชาชน/ใบต่างด้าว/บัตรข้าราชการหรื อองค์การ เลขที .................................................................มีความสัมพันธ์เป็ น .....................................................
ปั จจุบนั / เคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ไม่ใช่
ใช่
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................................................
ปี .......................................
ประวัติการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา

ไม่เคย

เคย ในความผิดมูลฐาน .....................................................ปี ...................

บุคคลที+มอี ํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุ ดท้ าย
มี (กรุณาระบุ และแนบสําเนาบัตรประชาชน)
ไม่มี
ชือ ......................................................................................................................
นามสกุล ..........................................................................................................
บัตรประชาชน/ใบต่างด้าว/บัตรข้าราชการหรื อองค์การ เลขที .................................................................มีความสัมพันธ์เป็ น .....................................................
ปั จจุบนั / เคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ไม่ใช่
ใช่
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................................................
ปี .......................................
ประวัติการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา

ไม่เคย

เคย ในความผิดมูลฐาน .....................................................ปี ...................

โดยการลงนามในเอกสารนีC ข้าพเจ้าขอรับรอง และยืนยันว่าข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย
กฎระเบียบทีเกียวข้อง หรื อข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ตลาดอนุพนั ธ์
(ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จําก ัด หน่วยราชการ หรื อของบริ ษทั ทีเกียวข้องดีแล้ว ทัCงนีCขา้ พเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด และในการนีCขา้ พเจ้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯ ทําการตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าก ับ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หน่วยงานราชการตลาดอนุพนั ธ์ สํานักหักบัญชีฯ และ/หรื อ หน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฏหมาย

X
( ....................................................................... )
ลายมือชือลูกค้า

CRM / บัญชีรวมเพื่อซื้อขายหนวยลงทุน

( ......................................................................... )
ลายมือชือพยาน
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CODE
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

วันที." ......................................................

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คํานํ าหน้า/ชื(อ/นามสกุล)

สัญชาติ

เลขที(บตั รประชาชน

หนังสือเดินทาง เลขที(

ส่วนที( 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที(ทา่ นมีกบั บริษทั ฯ

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดข้ามคําถามในส่วนของผูท้ ีไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ข้างท้ายนี& และกรอกแบบฟอร์ม W-9
1. ท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม่
•
•
•

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ ท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึงในนัน& คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนทีเป็ นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองของสหรัฐตาม
กฎหมาย

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

2. ท่านเป็ นผูถ้ อื บัตรประจําตัวผูม้ ีถ(นิ ที(อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
•
•
•

โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียน
เป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน
โปรดตอบ “ใช่” ไม่วา่ บัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ
(กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี&
โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
สหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือ
ในแบบฟอร์มนี&

3. ท่านมีสถานะเป็ นผูม้ ีถ(ินที(อยู่ในสหรัฐเพือ( วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผู ม้ ถี "นิ ที"อยู่ในสหรัฐหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที"ท่านจะถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์นJ ี ในปี
ปัจจุบนั ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ"มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ
ดังนีJ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทังส่งเอกสารประกอบ
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือให้อาํ นาจการลงลายมือชื(อแก่บคุ คลที(มที (อี ยู่ในสหรัฐ เพือ( การใดๆ ที(เกี(ยวข้องกับ
ใช่
บัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ ใช่หรือไม่
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที(อยู่ในสหรัฐสําหรับรับไปรษณี ยแ์ ทนหรือที(อยู่ในสหรัฐสําหรับการส่งเพือ( ดําเนินการเกี(ยวกับบัญชีท(ี
เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ แต่เพียงที(อยู่เดียว ใช่หรือไม่
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที(อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที(อยู่เพือ( การติดต่อสําหรับบัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยูก่ บั บริษทั ในสหรัฐ ใช่
หรือไม่
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพือ( การติดต่อท่านหรือบุคคลอืน( ที(เกี(ยวข้องกับบัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ
หรือไม่
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ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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ส่วนที( 2 การยืนยันและการเปลี(ยนแปลงสถานะของผูท้ (ไี ม่มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
ในกรณีท"ที ่านไม่ใช่บุคคลอเมริกนั ท่านตกลงที"จะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที หากมีการเปลีย" นแปลงสถานะของท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั
ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ท"ีท่านมิได้แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบในทันทีเกี"ยวกับการเปลีย" นแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคล
อเมริกนั ของท่าน หรือการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี"ยวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของ
ท่าน จะไม่มผี ลให้บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที"จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังJ หมดหรือบางส่วน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลที"ให้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอัน
เป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที"จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า
ทังJ หมดหรือแต่บางส่วน
1.
2.

ส่วนที( 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชีของผูท้ (มี ีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
โดยที"บริษทั ฯ มีหน้าที"จะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที"เกี"ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และ
หน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ดังนันJ ในกรณี ท"ีท่านมีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีส"งิ บ่งชีJว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั
ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที"จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ในการดําเนินการดังต่อไปนีJ
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื"อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
ซึ"งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื"อ ที"อยู่ เลขประจําตัวผู ้
เสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทินที"ผ่านมา รายการเคลือ" นไหว
ทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื"นๆ ที"มอี ยู่กบั บริษทั ฯ ตลอดจนจํานวนรายได้
และข้อ มูล อื"น ๆ ที"เ กี" ยวกับ ความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ ที"อาจถูก ร้อ งขอโดยบริ ษทั ฯ หน่ ว ยงานทางภาษีอ ากรในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึ"งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที"ท่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ในจํานวนที"กาํ หนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ"งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ
ระหว่างบริษทั ฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ท"ที ่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษทั ฯจําเป็ นต้องยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังJ หมดหรือบางส่วน ตามที"บริษทั ฯเห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษทั ฯ ในกรณีท"ีท่าน
ไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื"อในแบบฟอร์มนีJ ไม่แจ้งเพือ" ปรับปรุงข้อมูลตามที"ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือในกรณีท"ีท่านให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนีJ

ลายมือชื(อของลูกค้าผูเ้ ปิ ดบัญชี
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CODE
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

วันที." ......................................................

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คํานํ าหน้า/ชื(อ/นามสกุล)

สัญชาติ

เลขที(บตั รประชาชน

หนังสือเดินทาง เลขที(

ส่วนที( 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที(ทา่ นมีกบั บริษทั ฯ

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดข้ามคําถามในส่วนของผูท้ ีไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ข้างท้ายนี& และกรอกแบบฟอร์ม W-9
1. ท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม่
•
•
•

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ ท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึงในนัน& คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนทีเป็ นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองของสหรัฐตาม
กฎหมาย

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

2. ท่านเป็ นผูถ้ อื บัตรประจําตัวผูม้ ีถ(นิ ที(อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
•
•
•

โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียน
เป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน
โปรดตอบ “ใช่” ไม่วา่ บัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ
(กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี&
โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
สหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือ
ในแบบฟอร์มนี&

3. ท่านมีสถานะเป็ นผูม้ ีถ(ินที(อยู่ในสหรัฐเพือ( วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผู ม้ ถี "นิ ที"อยู่ในสหรัฐหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที"ท่านจะถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์นJ ี ในปี
ปัจจุบนั ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ"มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ
ดังนีJ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทังส่งเอกสารประกอบ
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือให้อาํ นาจการลงลายมือชื(อแก่บคุ คลที(มที (อี ยู่ในสหรัฐ เพือ( การใดๆ ที(เกี(ยวข้องกับ
ใช่
บัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ ใช่หรือไม่
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที(อยู่ในสหรัฐสําหรับรับไปรษณี ยแ์ ทนหรือที(อยู่ในสหรัฐสําหรับการส่งเพือ( ดําเนินการเกี(ยวกับบัญชีท(ี
เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ แต่เพียงที(อยู่เดียว ใช่หรือไม่
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที(อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที(อยู่เพือ( การติดต่อสําหรับบัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยูก่ บั บริษทั ในสหรัฐ ใช่
หรือไม่
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพือ( การติดต่อท่านหรือบุคคลอืน( ที(เกี(ยวข้องกับบัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ
หรือไม่
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ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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ส่วนที( 2 การยืนยันและการเปลี(ยนแปลงสถานะของผูท้ (ไี ม่มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
ในกรณีท"ที ่านไม่ใช่บุคคลอเมริกนั ท่านตกลงที"จะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที หากมีการเปลีย" นแปลงสถานะของท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั
ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ท"ีท่านมิได้แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบในทันทีเกี"ยวกับการเปลีย" นแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคล
อเมริกนั ของท่าน หรือการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี"ยวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของ
ท่าน จะไม่มผี ลให้บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที"จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังJ หมดหรือบางส่วน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลที"ให้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอัน
เป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที"จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า
ทังJ หมดหรือแต่บางส่วน
1.
2.

ส่วนที( 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชีของผูท้ (มี ีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
โดยที"บริษทั ฯ มีหน้าที"จะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที"เกี"ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และ
หน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ดังนันJ ในกรณี ท"ีท่านมีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีส"งิ บ่งชีJว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั
ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที"จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ในการดําเนินการดังต่อไปนีJ
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื"อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
ซึ"งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื"อ ที"อยู่ เลขประจําตัวผู ้
เสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทินที"ผ่านมา รายการเคลือ" นไหว
ทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื"นๆ ที"มอี ยู่กบั บริษทั ฯ ตลอดจนจํานวนรายได้
และข้อ มูล อื"น ๆ ที"เ กี" ยวกับ ความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ ที"อาจถูก ร้อ งขอโดยบริ ษทั ฯ หน่ ว ยงานทางภาษีอ ากรในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึ"งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที"ท่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ในจํานวนที"กาํ หนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ"งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ
ระหว่างบริษทั ฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ท"ที ่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษทั ฯจําเป็ นต้องยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังJ หมดหรือบางส่วน ตามที"บริษทั ฯเห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษทั ฯ ในกรณีท"ีท่าน
ไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื"อในแบบฟอร์มนีJ ไม่แจ้งเพือ" ปรับปรุงข้อมูลตามที"ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือในกรณีท"ีท่านให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนีJ

ลายมือชื(อของลูกค้าผูเ้ ปิ ดบัญชี
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CODE
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

วันที." ......................................................

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ปิ ดบัญชี (คํานํ าหน้า/ชื(อ/นามสกุล)

สัญชาติ

เลขที(บตั รประชาชน

หนังสือเดินทาง เลขที(

ส่วนที( 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที(ทา่ นมีกบั บริษทั ฯ

บุคคลอเมริกนั / U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมายในช่อง “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดข้ามคําถามในส่วนของผูท้ ีไม่ใช่บคุ คลอเมริกนั ข้างท้ายนี& และกรอกแบบฟอร์ม W-9
1. ท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม่
•
•
•

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็ นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่ ท่านอาศัยอยู่นอกสหรัฐ
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็ นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึงในนัน& คือเป็ นพลเมืองอเมริกนั
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐ (หรือดินแดนทีเป็ นของสหรัฐ) และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมืองของสหรัฐตาม
กฎหมาย

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

2. ท่านเป็ นผูถ้ อื บัตรประจําตัวผูม้ ีถ(นิ ที(อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
•
•
•

โปรดตอบ “ใช่” หากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐได้ออกบัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียน
เป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน
โปรดตอบ “ใช่” ไม่วา่ บัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐ
(กรีนการ์ด) ของท่านจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมดอายุ ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี&
โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรประจําตัวคนต่างด้าวทีได้ข&นึ ทะเบียนเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
สหรัฐ (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็ นทางการแล้ว ณ วันทีท่านกรอกและลงลายมือชือ
ในแบบฟอร์มนี&

3. ท่านมีสถานะเป็ นผูม้ ีถ(ินที(อยู่ในสหรัฐเพือ( วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐใช่หรือไม่

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นผู ม้ ถี "นิ ที"อยู่ในสหรัฐหากเป็ นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างที"ท่านจะถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์นJ ี ในปี
ปัจจุบนั ท่านอยู่ในสหรัฐอย่างน้อย 183 วัน เป็ นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ"มเติม โปรดศึกษาข้อมูลใน website ของหน่ วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ
ดังนีJ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั / Non-U.S. Person
หากท่านทําเครืองหมาย “ใช่” ช่องใดช่องหนึง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทังส่งเอกสารประกอบ
1. ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอํานาจหรือให้อาํ นาจการลงลายมือชื(อแก่บคุ คลที(มที (อี ยู่ในสหรัฐ เพือ( การใดๆ ที(เกี(ยวข้องกับ
ใช่
บัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ ใช่หรือไม่
2. ท่านมี (หรือจะมี) ที(อยู่ในสหรัฐสําหรับรับไปรษณี ยแ์ ทนหรือที(อยู่ในสหรัฐสําหรับการส่งเพือ( ดําเนินการเกี(ยวกับบัญชีท(ี
เปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ แต่เพียงที(อยู่เดียว ใช่หรือไม่
3. ท่านมี (หรือจะมี) ที(อยู่อาศัยในปัจจุบนั หรือที(อยู่เพือ( การติดต่อสําหรับบัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยูก่ บั บริษทั ในสหรัฐ ใช่
หรือไม่
4. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐ เพือ( การติดต่อท่านหรือบุคคลอืน( ที(เกี(ยวข้องกับบัญชีท(เี ปิ ดไว้หรือมีอยู่กบั บริษทั ฯ
หรือไม่
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ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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ส่วนที( 2 การยืนยันและการเปลี(ยนแปลงสถานะของผูท้ (ไี ม่มีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์
ในกรณีท"ที ่านไม่ใช่บุคคลอเมริกนั ท่านตกลงที"จะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบทันที หากมีการเปลีย" นแปลงสถานะของท่านเป็ นบุคคลอเมริกนั
ภายใต้กฎหมายภาษีอากรของสหรัฐ
3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ท"ีท่านมิได้แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบในทันทีเกี"ยวกับการเปลีย" นแปลงใดๆ ในสถานะความไม่เป็ นบุคคล
อเมริกนั ของท่าน หรือการนําส่งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี"ยวกับสถานะความไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั ของ
ท่าน จะไม่มผี ลให้บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที"จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังJ หมดหรือบางส่วน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็ นบุคคลอเมริกนั แต่ขอ้ มูลที"ให้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็ นข้อมูลอัน
เป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวที"จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า
ทังJ หมดหรือแต่บางส่วน
1.
2.

ส่วนที( 3 การยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและการหักบัญชีของผูท้ (มี ีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั
โดยที"บริษทั ฯ มีหน้าที"จะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที"เกี"ยวข้อง และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และ
หน่วยงานภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ดังนันJ ในกรณี ท"ีท่านมีสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั หรือมีส"งิ บ่งชีJว่าเป็ นบุคคลอเมริกนั
ท่านตกลงให้ความยินยอม และตกลงที"จะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ในการดําเนินการดังต่อไปนีJ
1. เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านเพื"อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
ซึ"งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื"อ ที"อยู่ เลขประจําตัวผู ้
เสียภาษี หมายเลขบัญชี จํานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การฝากถอนเงินในบัญชีในระหว่างปี ปฏิทินที"ผ่านมา รายการเคลือ" นไหว
ทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สนิ อื"นๆ ที"มอี ยู่กบั บริษทั ฯ ตลอดจนจํานวนรายได้
และข้อ มูล อื"น ๆ ที"เ กี" ยวกับ ความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ ที"อาจถูก ร้อ งขอโดยบริ ษทั ฯ หน่ ว ยงานทางภาษีอ ากรในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึ"งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที"ท่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ในจํานวนที"กาํ หนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรใน
ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ"งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ
ระหว่างบริษทั ฯ และหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ท"ที ่านอาจมีหรือมีสทิ ธิได้รบั จากบริษทั ฯ ตามข้อ 2 ข้างต้น บริษทั ฯจําเป็ นต้องยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทังJ หมดหรือบางส่วน ตามที"บริษทั ฯเห็นสมควร โดยเป็ นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของบริษทั ฯ ในกรณีท"ีท่าน
ไม่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื"อในแบบฟอร์มนีJ ไม่แจ้งเพือ" ปรับปรุงข้อมูลตามที"ได้ให้ไว้ตามแบบฟอร์มนีJ หรือในกรณีท"ีท่านให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในแบบฟอร์มนีJ
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