บริ ษทั หลัก ทรัพย์จ ดั การกองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th เลขทะเบียนผูเ้ สียภาษี 0105547164509

สําหรับบุคคลธรรมดา

ข้า พเจ้า มีค วามประสงค์ข อเปิ ดบัญ ชีผถ้ ู ือ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษทั หล กั ทรัพย์จ ดั การกองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด (บริ ษทั จัด การ)
เลขที่ผถู้ ือ หน่ ว ยลงทุน



วันที.่ ............../............../..............
ประเภทบัญชี  ผูเ้ ปิ ดบัญชีหลัก  ผูเ้ ปิ ดบัญชีรว่ ม กรุณากรอกข้อมูลของผูเ้ ปิ ดบัญชีรว่ ม ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ปิ ดบัญชีหลัก (โปรดระบุ)…….....................................................................................
เงือ่ นไขการลงนามและผูม้ อี าํ นาจลงนาม(เฉพาะบัญชีรว่ ม)......................................................................................................................................................................................................................
คํานําหน้าชื่อ  นาย  นาง  นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ) …............................................................
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).................................................................................................... ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................
ประเภทบัตร  บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที.่ ....................................วันออกบัตร……./….…/……วันหมดอายุบตั ร……./….…/……วัน/เดือน/ปี เกิด……./….…/…….
สัญชาติ..................... (โปรดระบุทุกสัญชาติทม�ี .ี .......................................) สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย  อืน� (โปรดระบุ)........................................................................
ที่อ ยู่ต ามทะเบีย นบ้า น เลขที.่ .....................หมูท่ .่ี .................อาคาร/หมูบ่ า้ น............................................................ชัน้ ....................ซอย..........................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ .....................….. ประเทศ  ไทย  อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
โทรศัพท์..................................................โทรศัพท์มอื ถือ..............................................โทรสาร.........................................อีเมล์..............................................................................................................
ที่อ ยู่ที่ติ ด ต่อ ได้  ตรงตามทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน  อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที.่ .....................หมูท่ .่ี .................อาคาร/หมูบ่ า้ น....................................................ชัน้ ....................ซอย.........................................ถนน....................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ .....................….. ประเทศ  ไทย  อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................โทรศัพท์................................................
โทรศัพท์มอื ถือ.....................................................โทรสาร.....................................................อีเมล์.................................................................................................................(กรุณากรอกข้อมูลทีอ่ ยูใ่ ห้ครบถ้วน)

วุฒิ ก ารศึก ษา/สถานที่ทาํ งาน
วุฒิ ก ารศึก ษา  ตํ่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  สูงกว่าปริญญาโท
 อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
 เกษตรกร
 แพทย์/พยาบาล
 พนักงานบริษทั
 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 กิจการครอบครัว
อาชีพ
 ข้าราชการ
 แม่บา้ น/พ่อบ้าน
 นักลงทุน
 เกษียณอายุ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พระภิกษุ/นักบวช
 นักการเมือง
 อาชีพอิสระ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ครู/อาจารย์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................................................................................
ประเภทธุร กิ จ  ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ  ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
 คาสิโน/การพนัน
 การเงิน/การธนาคาร
 สหกรณ์/มูลนิธ/ิ สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด
 โรงแรม/ภัตตาคาร
 ประกันภัย/ประกันชีวติ  ค้าอัญมณี/ทอง
 แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ  โอน/รับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
 อสังหาริมทรัพย์
 นายหน้าจัดหางาน
 ธุรกิจนําเทีย่ ว/บริษทั ทัวร์  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................................................
ที่อ ยู่ที่ทาํ งาน ชื่อ บริ ษทั …………………......................................................................................................
เลขที.่ .....................หมูท่ .่ี .................อาคาร/หมูบ่ า้ น....................................................ชัน้ ....................ซอย.........................................ถนน....................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ .....................….. ประเทศ  ไทย  อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................โทรศัพท์................................................
โทรศัพท์มอื ถือ.....................................................โทรสาร.....................................................อีเมล์.................................................................................................................(กรุณากรอกข้อมูลทีอ่ ยูใ่ ห้ครบถ้วน)

ข้อ มูล คู่ส มรส/บุต ร (ถ้า มี)
คู่ส มรส คํานําหน้าชื่อ  นาย
 นาง
 นางสาว
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ….......................ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) .....................................................................
ประเภทบัตร  บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที.� .........................................................................

ช่อ งทางการขอรับ เอกสาร
โปรดระบุช่องทางการขอรับเอกสารช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านัน้ (กรณีทไ่ี ม่ได้ระบุความประสงค์ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนขอรับเอกสารทางอีเมล์ทร่ี ะบุไว้(ถ้ามี))
 ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเอกสารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ อีเมล์...........................................................................................................................................................
 ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ (โปรดระบุดา้ นล่าง)
 ตรงตามทีอ� ยู่ตามทะเบียนบ้าน  ตรงตามทีอ� ยูท่ ต�ี ดิ ต่อได้  ตรงตามทีอ� ยูท่ ท�ี าํ งาน
บรรดาหนังสือ จดหมายคําบอกกล่าวใดๆ ทีบ� ริษัทจัดการได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีอ� ยู่ หรือ E-mail address ที�แจ้งไว้กับบริษัทจัดการนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมให้ถือว่าเป็นทีอ� ย่ทู ถ�ี กู ต้องและมีการส่งให้โดยชอบแล้วหากมีการเปลีย� นแปลงที�อยูห่ รือ E-mail address
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งเปลี�ยนแปลงให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิพิจารณานําส่งเอกสารบางรายการไปยังทีอ� ยูท่ แ�ี จ้งไว้ตามความเหมาะสม

ผ้รู บั ผลประโยชน์ ที่แ ท้จ ริ ง
 เพ่อื ผูเ้ ปิ ดบัญชีเอง
 เพ่อื ผูอ้ ่นื (โปรดระบุดา้ นล่าง) (ผูร้ บั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ไี ด้รบั ผลประโยชน์ทอดสุดท้ายจากการทําธุรกรรมหรือมีอํานาจควบคุม/ตัดสินใจในทอดสุดท้ายเก่ยี วกับการทําธุรกรรม)
ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................... ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ปิ ดบัญชี........................................................................................................................
ประเภทบัตร  บัตรประชาชน  บ้ตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขท่.ี .....................................วันออกบัตร……./….…/……วันหมดอายุบตั ร……./.…./……วัน/เดือน/ปี กดิ ……./….…/……
ท่อี ยู่ เลขท่.ี .....................หม่ทู .่ี ....................อาคาร/หม่บู า้ น............................................ ซอย..........................................ถนน...........................................แขวง/ตําบล................................................
เขต/อําเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.์ .....................…ประเทศ............................โทรศัพท์..............................................โทรศัพท์มอื ถือ.....................................
โทรสาร................................................................อีเมล์....................................................................................................................
กรุณ าแนบสํา เนาพร้อ มลงลายมือ ชื่อ รับ รองเอกสารดังนี้
 บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง (Passport)  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

บริ ษทั หลัก ทรัพยจัดการกองทุ น พริ น ซิ เพิ ล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั�น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร. 0 2657 3167 www.principal.th

การรับ เงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุน/เงิน ปั น ผล
 สังจ่
่ ายเช็คในนามของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยส่งทางไปรษณียแ์ บบลงทะเบียนไปยังทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้
 นําเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ชื่อบัญชี..............................................................................ธนาคาร………......................…………....….…สาขา.……............………...................เลขบัญชี...................................................................
บัญชีสาํ หรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/เงินปั นผล
 ออมทรัพย์  กระแสรายวัน
เปิ ดบัญชีประเภท
 Segregate  Omnibus
กรณีมีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ยกเว้นกองทุนรวมตราสารหนี� บริษัทจัดการมีหน้าที�ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที�จ่ายจากจํานวนเงินปั นผลที�ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับตามที�กฎหมายกําหนดไว้

ข้อ มูล ทางการเงิน
1) รายได้ต่อเดือน (บาท)  < 15,000  15,001 – 30,000  30,001 – 50,000  50,001 – 100,000  100,001 – 500,000  500,001 – 1,000,000  > 1,000,000
2) แหล่งทีม่ าของเงินลงทุนแบ่งตามประเภทรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เงินเดือน/รายได้ประจํา  ประกอบธุรกิจ  มรดก  เงินปั นผล/ดอกเบีย้ /เงินออม  เงินเกษียณ  การลงทุน อื่นๆ (โปรดระบุ)……......................................................
3) แหล่งทีม่ าของเงินลงทุนแบ่งตามประเทศ
 ในประเทศ
 นอกประเทศ (โปรดระบุช่อื ประเทศ).......................................................................................................................
4) ประสบการณ์การลงทุนในหน่วยลงทุน
 เคยลงทุนมาก่อน  ยังไม่เคยลงทุน
5) วัตถุประสงค์ของการลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เพือ่ การลงทุนระยะสัน้  เพือ่ การลงทุนระยะยาว  เพือ่ การเกษียณ  เพือ่ เก็บออม  เพือ่ สิทธิประโยชน์ทางภาษี  อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................…

ข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมือง หรือมีความเกีย่ วข้องกับนักการเมือง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว/ผูร้ ว่ มงานใกล้ชดิ
ถ้ามีโปรดระบุช่อื -นามสกุล.................................................................................ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ปิ ดบัญชี.......................................................................................................
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้าเคยมีประวัตกิ ารกระทําความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันและปรามปรามการฟอกเงินในช่วง 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้าเคยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทําลายล้างสูง ทัง้ ในและต่างประเทศในช่วง 3 เดือนทีผ่ า่ นมา
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้าเคยถูกปฏิเสธการเปิ ดบัญชีจากสถาบันการเงินอื่น
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้าเคยถูกฟ้ องร้อง/อยูร่ ะหว่างการถูกฟ้ องร้อง/ถูกบังคับคดีทางศาล
ความสัม พัน ธ์ก บั ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า (ส่วนนี้ใช้เฉพาะลูกค้าทีเ่ ปิ ดบัญชีโดยตรงกับ บลจ.พรินซิเพิล จํากัด
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้าเป็ นพลเมืองอเมริกนั
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ อื บัตรประจําตัวผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น กรีนการ์ด
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้ามีสถานะเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่ วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้าเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนทีเ่ ป็ นของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้สละความเป็ นพลเมืองอเมริกนั อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้ามีทอ่ี ยูอ่ าศัยในปั จจุบนั หรือทีอ่ ยูเ่ พือ่ การติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับบัญชีทเ่ี ปิ ดไว้กบั /ผ่านผูร้ บั
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้ามีหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ การติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีทเ่ี ปิ ดไว้กบั /ผ่าน/หรือมีอยูก่ บั ผูร้ บั
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้ามีคาํ สังทํ
่ ารายการโอนเงินเป็ นประจําโดยอัตโนมัตจิ ากบัญชีทเ่ี ปิ ดไว้กบั /ผ่าน/หรือมีอยูก่ บั ผูร้ บั ไปยังบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ใช่  ไม่ใช่ ข้าพเจ้ามีการมอบอํานาจหรือให้อํานาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลทีม่ ที อ่ี ยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ การใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีทเ่ี ปิ ดไว้กบั /ผ่าน/หรือมีอยูก่ บั ผูร้ บั
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนกับ/หรือเพ่อื ผลประโยชน์กับบุคคลอเมริกัน/หรือบุคคลอเมริกนั ท่กี ําหนดภายใต้ความตกลงเพ่อื ความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการ
ปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็ นจริง ข้าพเจ้าตกลงจะแจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากมีเหตุใดทําให้ขอ้ มูลในแบบฟอร์มนี�ไม่ถกู ต้อง และจะนําส่งเอกสารประกอบ
ให้แก่บริษทั จัดการภายใน 30 วัน นับแต่มกี ารเปลีย� นแปลง ในกรณีทข�ี า้ พเจ้ามิได้ดาํ เนินการภายในกําหนดเวลา หรือให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั
จัดการมีสทิ ธิใช้
� ดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวทีจ� ะยุตคิ วามสัมพันธ์ทางการเงิน/ธุรกิจไม่วา่ ทัง� หมด หรือบางส่วนตามทีเ� ห็นสมควร ข้าพเจ้ารับทราบคําประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
ทีไ� ด้เปิ ดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ www.principal.th

ลงชื่อ..……………………………………………………...….. ลายมือชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน / ผูแ้ ทนโดยชอบตามกฎหมาย
(.................................................................................)

กรุณ าแนบสํา เนาพร้อ มลงลายมือ ชื่อ รับ รองเอกสารดังนี้
 บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง (Passport)  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

บริ ษทั หลัก ทรัพยจัดการกองทุ น พริ น ซิ เพิ ล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั�น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร. 0 2657 3167 www.principal.th

