
 
วนัที่ Date ………………………..… 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลสาํหรับประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account 

ประเภทบตัร*   บตัรประชาชน ID Card  บตัรขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID 

ID Type  ใบขบัขี่Driver License  บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card 

 เลขที่ No.       

 วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

  บตัรตลอดชีพ 

  หนงัสือเดินทาง Passport ประเทศที่ออก Issuing Country ........................................................ 

 เลขที่ No.    วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

เพศ Gender*  ชาย Male  หญิง Female   

คาํนาํหนา้ Title*  นาย Mr.  นาง Mrs.  นางสาว Ms.  อ่ืนๆ Other ........................................................... 

ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)* ..................................................................................... มือถือ Mobile* ........................................................... 

Name - Surname (English)* .................................................................................. อีเมลE์-mail* .............................................................. 

วนัเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)*  สญัชาติ Nationality* .................................................. 

สถานภาพ Marital Status*   โสด Single  สมรส Married  หย่า Divorced  หมา้ย Widowed 

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any) 

ประเภทบตัร*   บตัรประชาชน ID Card บตัรขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ Government ID / State Enterprise ID 

ID Type  ใบขบัขี่Driver License บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card 

 เลขที่ No.       

 วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

  บตัรตลอดชีพ 

  หนงัสือเดินทาง Passport ประเทศที่ออก Issuing Country ........................................................ 

 เลขที่ No.    วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

เพศ Gender*  ชาย Male  หญิง Female   

คาํนาํหนา้ Title*  นาย Mr.  นาง Mrs.  นาง Mrs.  อ่ืนๆ Other ................................................... 

ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname* ........................................................................... มือถือ Mobile* .................................................... 

จาํนวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีและ ยังไม่ได้สมรส) 

Number of children who is under 20 and not married 

บุตรคนที ่1 

First Child 

ประเภทบตัร 

ID Type 

 บตัรประชาชน ID Card  บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card 

 เลขที่ No.  

  วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)   

  หนงัสือเดินทาง Passport ประเทศที่ออก Issuing Country ................................................. 

 เลขที่ No.   

  วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

 คาํนาํหนา้ Title  เด็กชาย / นาย Mr  เด็กหญิง / นางสาว Miss 

 ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname .............................................................................................. 

บุตรคนที ่2 

Second Child 

ประเภทบตัร 

ID Type 

 บตัรประชาชน ID Card  บตัรคนต่างดา้ว Alien Registration Card 

 เลขที่ No.  

  วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)   

  หนงัสือเดินทาง Passport ประเทศที่ออก Issuing Country ................................................. 

 เลขที่ No.   

 วนัหมดอาย ุ(ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)  

 คาํนาํหนา้ Title  เด็กชาย / นาย Mr  เด็กหญิง / นางสาว Miss 

 ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname .............................................................................................. 



 
วนัที่ Date …………………………...... 

ส่วนที่ 2 ทีอ่ยู่ Address 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน / ทีอ่ยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ Residence Registration Address / Address in home country* 

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor ……………………………... 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country …………………………………………………………………………. โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 

ทีอ่ยู่ทีท่าํงาน Workplace Address* 

 ตามทะเบยีนบา้น Same as Residence Registration Address  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) 

บริษัท Company name ………………………………………………………………………………………………………  

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country …………………………………………………………………………. โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน Current Address*    

 ตามทะเบยีนบา้น 
      Same as Residence Registration Address 

 ตามที่ทาํงาน 
      Same as Workplace Address 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
Other (Please specify) 

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country …………………………………………………………………………. โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม Background 

อาชีพ Occupation* ประเภทธุรกิจ Business Type* 

 เกษตรกร Agriculturist  คา้ของเก่า / วตัถโุบราณ Antique Trading 

 พระภิกษุ/ นกับวช Buddhist Monk / Priest  อาวธุยทุธภณัฑ ์Armament 

 เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั Business Owner  คาสิโน / การพนนั Casino / Gambling 

 พนกังานบริษัท Corporate Employee  สหกรณ/์ มลูนิธิ/ สมาคม / สโมสร / วดั / มสัยิด Co-operative / 
      Foundation / Association / Club / Temple / Mosque 

 แพทย/์ พยาบาล Doctor / Nurse  โอนและรบัโอนเงินทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
      Domestic or International Money Transfer 

 กิจการครอบครวั Family Business  สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ Entertainment Business 

 ขา้ราชการ Government Employee  การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking 

 แม่บา้น / พ่อบา้น Housewife  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange 

 นกัลงทนุ Investor  โรงแรม / ภตัตาคาร Hotel / Restaurant 

 นกัการเมือง Politician  ประกนัภยั / ประกนัชีวิต Insurance / Assurance 

 เกษียณอาย ุRetirement  คา้อญัมณี/ ทอง Jewelry / Gold Trading 

 อาชีพอิสระ Self-Employed  อสงัหาริมทรพัย ์Property / Real Estate 

 พนกังานรฐัวิสาหกิจ State Enterprise Employee  นายหนา้จดัหางาน Recruitment Agency 

 นกัเรียน / นกัศกึษา Student  ธุรกิจนาํเที่ยว / บริษัททวัร ์Travel Industry / Travel Agency 

 ครู/ อาจารย ์Teacher  มหาวิทยาลยั / โรงเรียน / สถานศกึษา University / School / Education Center 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ....................................................  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) .................................................... 

คาํส่ังสาํหรับการหักภาษีณ ทีจ่่ายสําหรับเงินปันผล* Do you consent to the deduction of withholding tax against dividend payment? 

 ยินยอม Consent  ไม่ยินยอม Do not consent 

 



 
วนัที่ Date ………………………......… 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม Background 

แหล่งทีม่าของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country* 

 ประเทศไทย Thailand  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ……………………………………….. 

แหล่งทีม่าของรายไดS้ource of Income* (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ You can select more than 1 item) 

 เงินเดือน Salary  มรดก Inheritance 

 เงินออม Savings  การลงทนุ Investment 

 เงินเกษียณ Retirement Fund  ประกอบธุรกิจ Own Business 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ………………………………………..  

รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)* 

 < 15,000  100,001 - 500,000 

 15,001 - 30,000  500,001 - 1,000,000 

 30,001 - 50,000  > 1,000,000 

 50,001 - 100,000  

ท่านเคยมีประวัติการกระทาํผิดกฏหมายฟอกเงินหรือไม่* Do you have any money laundering infringement record? 

 ใช่ Yes  ไม่ใช่ No 

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรือไม่* Are you a politician or connected to any Political person? 

 ใช่ Yes  ไม่ใช่ No 

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทาํธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอ่ืนหรือไม่* 
Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions? 

 ใช่ Yes  ไม่ใช่ No 

ส่วนที่ 4 การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund (บัญชีนีเ้ปิดเพื่อตนเองเท่าน้ัน For your own account) 

ทีอ่ยู่สาํหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address* 

 ส่งทางอีเมล ์E-mail  ตามทะเบยีนบา้น Same as Residence Registration Address 

 ตามที่อยู่ปัจจบุนั Same as Current Address  ตามที่อยู่ที่ทาํงาน Same as Workplace Address 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) 

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………….……… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………….…. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code ………………….. 

ประเทศ Country …………………………………………………………………………. โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 

วัตถุประสงคก์ารลงทุน Investment Objective* (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ You can select more than 1 item) 

 เพ่ือการลงทนุระยะสัน้ Short-term Investment  เพ่ือเก็บออม For Savings 

 เพ่ือการลงทนุระยะยาว Long-term Investment  เพ่ือสิทธิประโยชนท์างภาษีFor Tax Benefits 

 เพ่ือการเกษียณ Retirement Investment  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………… 
      Other (Please specify) 

บัญชีธนาคารสาํหรับหักเงินเพื่อการซือ้หน่วยลงทุน Bank Account for Subscription* 

ช่ีอบญัชี .............................................. เลขที่ Account No.  …………………… ธนาคาร Bank  ………………………… สาขา ............................................. 

บัญชีธนาคารสาํหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend* 

 ตามบญัชีธนาคารสาํหรบัการซือ้หน่วยลงทนุ Same as Bank Account for Subscription  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) 

ช่ีอบญัชี .............................................. เลขที่ Account No.  …………………… ธนาคาร Bank  ………………………… สาขา ............................................. 

  

……………………………………………….. 

(                                                                  ) 

ผูข้อเปิดบญัชี Applicant Signature 

ผูแ้นะนาํลกูคา้ Referral ………………………………………………………………. ผูร้บัเปิดบญัชี Accepted By ………………………………………………………….. 



 

 
 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening 
ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไวด้ังต่อไปนี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคาํขอเปิดบัญชีกองทุนรวม กับบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน (“บริษัทจัดการ”) โดยผูข้อเปิดบัญชีกองทุนรวม     

(“ผูล้งทนุ”) ไดล้งนามในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวมเพ่ือรบัทราบและตกลงเขา้ผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
1. ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษัทจดัการใชต้น้ฉบบัของคาํขอเปิดบัญชีกองทนุรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทนุรวมที่ผูล้งทนุไดล้งนามไวแ้ลว้เป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทนุรวม และในกรณีที่บริษัท

จดัการใชส้าํเนาของเอกสารขา้งตน้ (สาํเนากระดาษ สาํเนาในรูปแบบของการสแกนขอ้มลูหรือสาํเนาที่จดัเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิคสอ์ื่นใด) ผูล้งทนุตกลงใหส้าํเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใชบ้งัคับตาม

กฎหมาย และใชผ้กูพนักบัผูล้งทนุไดเ้สมือนกบัตน้ฉบบัของเอกสาร 

2. ผูล้งทนุขอรบัรองและยืนยนัว่าขอ้มลูที่ใหไ้วใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุรวม แบบสอบถามเพ่ือกาํหนดความเสี่ยงของผูล้งทนุ และ/หรือตามขอ้สอบถามเป็นครัง้คราว

ของบริษัทจัดการ เป็นขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากขอ้มลูดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผูล้งทุนตกลงแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรหรือแจง้ในรูปแบบอื่นใดที่

บริษัทจัดการยอมรบัใหบ้ริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกัชา้ และในกรณีที่ภายหลงับริษัทจัดการมีการติดต่อผูล้งทนุตามวิธีการที่ระบไุวใ้นขอ้ 8 เพ่ือแจง้ยืนยัน หรือปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ไปยังผูล้งทนุ หากผู้

ลงทนุไม่แจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหรือตอบกลบัตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการกาํหนด ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษัทจดัการยึดถือขอ้มลูล่าสดุที่มีอยู่เดิมเป็นขอ้มลูปัจจบุนัของผูล้งทนุ 

3. ผูล้งทนุขอใหค้วามยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแ้ก่บริษัทจดัการในการเก็บรวบรวม ใชส้่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งขอ้มลูของผูล้งทนุ รวมทัง้ขอ้มลูใดๆ ในบญัชีกองทนุรวมทัง้หมดที่ผูล้งทุนมี

กบับริษัทจดัการใหก้บับคุคลดงัต่อไปนีไ้ดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรือเพ่ือประโยชนใ์นการใหบ้ริการหรือ

เสนอผลิตภณัฑท์างการลงทนุแก่ผูล้งทนุ และ/หรือเพ่ือการดาํเนินงานของบริษัทจดัการหรือกองทนุ และ/หรือเพ่ือการดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัที่บริษัทจดัการหรือกองทนุมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตั ิ

 (1) ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานหรือการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ 

(2) หน่วยงานหรือองคก์รใดๆของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 

(3) บคุคลอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นว่ามีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่าวเพ่ือวตัถปุระสงคข์า้งตน้ 

4. ในกรณีที่ผูล้งทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคาํขอของบริษัทจัดการในการนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และหรือคาํยินยอมเพ่ิมเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนา้ที่ต้องดาํเนินการตามกฎหมายทัง้ในและ

ต่างประเทศหรือตามขอ้ผกูพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบัติหรือเป็นเรื่องที่จาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจดัการหรือกองทุน หรือผูล้งทนุไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนด 

และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวม ผูล้งทุนตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจัดการสามารถระงบัการใหบ้ริการใดๆอันเก่ียวขอ้งกบับัญชีกองทุนรวมของผูล้งทนุไดร้วมทัง้ดาํเนินการปิดบัญชีกองทนุรวมของผู้

ลงทุน โดยผูล้งทุนขอมอบอาํนาจ และขอใหค้วามยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแ้ก่บริษัทจดัการในการปิดบญัชีกองทนุรวม และ/หรือดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ือปิดบัญชีกองทนุรวมของผูล้งทนุได้

ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดาํเนินการของผูล้งทุนเอง และผูล้งทนุตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจดัการในการดาํเนินการดงักล่าวบริษัทจดัการหรือกองทนุมี

หนา้ที่ตอ้งปฏิบตั ิ

5. ผูล้งทนุรบัทราบและตกลงว่าบริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่อนมุตัิหรือปฏิเสธคาํขอเปิดบัญชีกองทนุรวม หรือการทาํธุรกรรมกับผูล้งทนุทัง้หมดหรือบางส่วน ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งชีแ้จงแสดงเหตผุลใดๆ แก่  

ผูล้งทนุ และการตดัสินใจของบริษัทจดัการใหถื้อเป็นที่สดุ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามขอ้กาํหนดสิทธิและหนา้ที่ของบริษัทจดัการที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน ตลอดจนเงื่อนไขและขอ้กาํหนดอื่น

ใดที่บริษัทจดัการไดก้าํหนดไว ้

6. ในกรณีที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุส่งคาํสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุใหก้ับบริษัทจดัการ หรือผูล้งทนุส่งคาํสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านทางบริการส่งคาํ

สั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทางระบบอินเตอรเ์น็ต ผูล้งทนุตกลงใหถื้อเอาขอ้มลูคาํสั่งที่บริษัทจดัการไดร้บัมีผลผกูพนัผูล้งทนุเสมือนหนึ่งผูล้งทนุไดล้งนาม และย่ืนแบบฟอรม์คาํสั่งในการทาํรายการ

ดงักล่าวต่อบริษัทจดัการและขอ้มลูดงักล่าวถือเป็นหลกัฐานที่ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละใชอ้า้งอิงสาํหรบัการทาํรายการของผูล้งทนุได ้

7. ผูล้งทนุยืนยนัว่า ก่อนการลงทนุแต่ละครัง้ ผูล้งทนุไดร้บัหนงัสือชีช้วน หรือคู่มือการลงทนุใน LTF หรือ RMF แลว้แต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชใ้นการขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทาํหนา้ที่เป็นผูต้ิดต่อผูล้งทนุ รวมทัง้พนักงานผูท้าํหนา้ที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าวแลว้ และผูล้งทุนมีความรูแ้ละความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอย่างดีว่า 

 (1) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผูล้งทนุควรจะศึกษาขอ้มลูต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนอย่างละเอียดรอบคอบ 

(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด หรอือาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที่ไดม้ีคาํสั่งไว ้

(3) ในกรณีที่บรษัิทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาที่ทาํหนา้ที่เป็นผูต้ิดต่อผูล้งทนุที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ (รวมทัง้พนกังานผูท้าํหนา้ที่ในการขายหรือรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลดงักล่าว) ใหค้าํแนะนาํทั่วไปหรือคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงแก่ผูล้งทนุ ผูล้งทนุจะไดร้บัคาํเตือนในเรื่องตา่งๆ ตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

อนัไดแ้ก่ 

      (ก) คาํเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

      (ข) คาํเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ๆ 

      (ค) คาํเตือนในกรณีที่มีการใหค้าํแนะนาํทั่วไปว่า คาํแนะนาํดงักล่าวมิใชค่าํแนะนาํแก่ผูล้งทนุเป็นการเฉพาะเจาะจง และคาํแนะนาํนัน้ไม่ไดเ้กิดจากการวิเคราะหห์รือคาํนึงถึงวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ  

           ฐานะทางการเงินและความตอ้งการของผูล้งทนุ 

      (ง) คาํเตือนในกรณีที่มีการใหค้าํแนะนาํเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผูล้งทนุปฏิเสธการใหข้อ้มลูส่วนตวัหรือการใหข้อ้มลูส่วนตวัที่เป็นปัจจบุนั ผูล้งทนุอาจไดร้บัคาํแนะนาํที่ไม่เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์

           ฐานะทางการเงินหรือความตอ้งการของผูล้งทุน เนื่องจากคาํแนะนาํที่ใหน้ั้นไดพิ้จารณาจากขอ้มูลเพียงเท่าที่ผูล้งทุนเปิดเผยใหท้ราบหรือกฎหมายกาํหนด ผูล้งทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการ

ตดัสินใจ 

           ลงทนุของผูล้งทนุโดยลาํพงัไม่มีผลเป็นการผกูพนับริษัทจดัการและไม่มีผลใหบ้ริษัทจดัการตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 

(4) สาํหรบัผูล้งทนุในกองทุนรวม RMF และ LTF ผูล้งทุนไดอ้่านและเขา้ใจโดยตลอดถึงขอ้ความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทนุใน LTF หรือ RMF แลว้แต่กรณีและผูล้งทุนรบัทราบว่าบริษัทจัดการมิไดเ้ป็น

ผูใ้หค้าํแนะนาํ หรือใหค้าํปรกึษาดา้นภาษีแก่ผูล้งทนุ รวมทัง้ผูล้งทนุจะไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทนุรวม RMF และ LTF ไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนัได ้

  

 

 



 

 
 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening 
8. บรรดาการติดต่อ หนงัสือติดต่อ และ/หรือหนงัสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือขอ้มลูอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งใหแ้ก่ผูล้งทนุ ใหบ้ริษัทจดัการสามารถติดต่อดว้ยวิธีใดก็ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการแจง้ทางโทรศัพท์

โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส ์(email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนาํไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสงัคมออนไลน ์(เช่น LINE, 

WhatsApp, Messenger, Facebook หรือสื่อสงัคมออนไลนอ์ื่นๆ) หรือการติดต่อสื่อสารดว้ยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ไดส้่งไปยงั เลขหมายโทรศพัทโ์ทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส ์(email address) ที่อยู่ที่ระบไุว้

ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม หรือที่ผูล้งทนุไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุแลว้ หรือส่งผ่านไปยงั applications ที่ผูล้งทนุ download ไวห้รือเผยแพรผ่่านสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ผูล้งทนุไดเ้ขา้

มาติดตามหรือเพ่ิมชื่อเพ่ือรบัขอ้มลูไวใ้หถื้อว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูล้งทนุแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้โดยไม่คาํนึงว่า ผูล้งทนุจะไดร้บัดว้ยตนเอง หรือมีผูร้บัไวห้รือจะไดเ้ปิดอ่านขอ้มลูหรือไม่ก็ตามสาํหรบัในกรณีที่ส่งใหไ้ม่ได้

เพราะผูล้งทนุยา้ยที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนีเ้ปลี่ยนแปลงไป หรือถกูรือ้ถอนไป โดยไม่มีการแจง้การยา้ยหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสือถึงบริษัทจดัการก็ดีหรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะเลขหมาย

โทรศพัทโ์ทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส ์(email address) หรือที่อยู่ที่ผูล้งทนุไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครัง้หลงัสดุไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นปัจจุบนัก็ดีใหถื้อว่าผูล้งทนุไดร้บัและทราบหนงัสือติดต่อ 

คาํบอกกล่าว ขอ้มลูหรือหนงัสืออื่นใดของบริษัทจดัการแลว้โดยชอบ 

9. เพ่ือใหบ้ริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้หน่วยลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย) ไดแ้ละเพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนที่ผู้

ลงทนุจะตอ้งนาํส่งเอกสาร ขอ้ตกลงอนัเก่ียวกบัหนา้ที่ของผูล้งทนุ ขอ้มลู คาํยืนยนั และคาํยินยอมใดๆเก่ียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู/หกั ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่

อา้งถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “เอกสารและขอ้มลู”) ใหก้บับคุคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นรายๆ ไป ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุนี ้หากผูล้งทนุใหห้รือจะใหเ้อกสาร

และขอ้มลูแก่บคุคลใดบคุคลหนึ่งขา้งตน้ ผูล้งทนุตกลงและยินยอมใหบ้คุคลดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมดรวมถึงตวัแทนมีสิทธิใชเ้อกสารและขอ้มลูดงักล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผูล้งทนุไดม้อบเอกสารและขอ้มลูนัน้ กบั

บคุคลดงักล่าวทกุราย และใหบ้คุคลดงักล่าวทกุรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มลูนัน้ระหวา่งกนัไดท้ัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือบคุคลแต่ละรายขา้งตน้ สงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอ้มลูเพ่ิมเติม

จากผูล้งทนุในภายหลงัได ้

10. ผูล้งทุนตกลงผกูพันและปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชีช้วนของแต่ละกองทุนรวมที่ผูล้งทุนไดล้งทนุไวข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขในแบบฟอรม์ซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระเบียบ

ปฏิบัติที่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวมเพ่ิมเติมจากขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทุนรวมนีต้ามที่แต่ละบริษัทจดัการจะกาํหนด 

รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ซึ่งผูล้งทนุสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวมเพ่ิมเติมของแต่ละบริษัท

จดัการไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการดงักล่าว 

11. กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปริง จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ ทัง้นีผ้ลการดาํเนินงานของกองทุน

ไม่ไดขึ้น้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปริง จาํกดั แต่อย่างใด 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วนัที่ Date ………………………… 

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment 

คาํถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน 

Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment 

1. ปัจจบุนัท่านอายPุlease indicate your age   

    ก. มากกว่า 55 ปี Over 55 years ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years 

    ข. 45 – 55 ปี 45 - 55 years ง. นอ้ยกว่า 35 ปี Under 35 years 

2. ปัจจบุนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ่้ายประจาํเช่น ค่าผ่อนบา้น รถ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและคา่เลีย้งดคูรอบครวัเป็นสดัส่วนเท่าใด 

     What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses? 

    ก. มากกว่ารอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด More than 75% of total income  

    ข. ระหวา่งรอ้ยละ 50 ถึงรอ้ยละ 75 ของรายไดท้ัง้หมด Between 50% and 75% of total income 

    ค. ระหวา่งรอ้ยละ 25 ถึงรอ้ยละ 50 ของรายไดท้ัง้หมด Between 25% and 50% of total income 

    ง. นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของรายไดท้ัง้หมด Less than 25% of total income 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร What is your current financial status? 

    ก. มีทรพัยส์ินนอ้ยกว่าหนีส้ิน Less assets than liabilities 

    ข. มีทรพัยส์ินเท่ากบัหนีส้ิน Assets equal liabilities 

    ค. มีทรพัยส์ินมากกว่าหนีส้ิน More assets than liabilities 

    ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอสาํหรบัการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้ Having financial freedom for retirement life 

4. ท่านเคยมีประสบการณห์รือมีความรูใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินกลุ่มใดต่อไปนีบ้า้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

    Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products? 

    ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits 

    ข. พนัธบตัรรฐับาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรฐับาล Government Bond or Government Bond Funds 

    ค. หุน้กูห้รือกองทนุรวมตราสารหนีD้ebentures or Mutual Funds 

    ง. หุน้สามญั หรือกองทนุรวมหุน้ หรือสินทรพัยอ่ื์นที่มีความเสี่ยงสงู Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets 

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีW้hat is your investment period target? 

    ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years 

    ข. 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 years ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years 

6. วตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุของท่าน คือ What is your main investment goal? 

    ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดร้บัผลตอบแทนสมํ่าเสมอแต่ตํ่าได ้
        Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return 
    ข. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินตน้ไดบ้า้ง 
        Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment 
    ค. เนน้โอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สงูขึน้ แต่อาจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินตน้ไดม้ากขึน้ 
        Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment 
    ง. เนน้ผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสญูเงินตน้ส่วนใหญไ่ด ้
        Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment 
7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุที่อาจเกิดขึน้ดา้นลา่ง ท่านเต็มใจที่จะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากที่สดุ 
    When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, whichinvestment portfolio are you most willing  
    to invest in? 
    ก. กลุ่มการลงทนุที1่ มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย  
        Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) 

    ข. กลุ่มการลงทนุที่2 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 1%  
        Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

    ค. กลุ่มการลงทนุที่3 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 15% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 5% 
        Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) 

    ง. กลุ่มการลงทนุที่4 มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 25% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถ้ึง 15% 

       Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) 

 



 

 
วนัที่ Date ………………………… 

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment 

8. ถา้ท่านเลือกลงทนุในทรพัยส์ินที่มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทนุสงูดว้ยเช่นกนั ท่านจะรูส้กึอย่างไร 
    If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, 
    how would you feel? 

    ก. กังวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทนุ Worried and afraid of loss 

    ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง Uneasy but somehow understand 

    ค. เขา้ใจและรบัความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึ่ง Understand and accept the fluctuations 

    ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนที่อาจจะไดร้บัสงูขึน้ Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase 

9. ท่านจะรูส้กึกงัวล/รบัไม่ไดเ้ม่ือมลูค่าเงินลงทนุของท่านมีการปรบัตวัลดลงในสดัสว่นเท่าใด 
    In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased? 

    ก. 5% หรือนอ้ยกว่า 5% or less 

    ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10% 

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20% 

ง. มากกว่า 20% ขึน้ไป More than 20% 

10. หากปีที่แลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้่านพบวา่มลูค่าเงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาํอย่างไร 
      Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. 
      What will you do? 

     ก. ตกใจ และตอ้งการขายการลงทนุที่เหลือทิง้ Panic and want to sell the remaining investment 

     ข. กงัวลใจ และจะปรบัเปลี่ยนการลงทนุบางสว่นไปในทรพัยส์ินที่เสี่ยงนอ้ยลง Worried and will change some investment into less risky assets 

     ค. อดทนถือต่อไปไดแ้ละรอผลตอบแทนปรบัตวักลบัมา Continue holding the investment and wait until the investment rebounds 

     ง. ยงัมั่นใจ เพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาว และจะเพ่ิมเงินลงทนุในแบบเดิมเพ่ือเฉลี่ยตน้ทนุ  
         Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost 

คาํถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการให้คาํแนะนํา Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance 

ใชเ้ฉพาะที่จะมีการลงทนุในอนพุนัธแ์ละหุน้กูอ้นพุนัธโ์ดยตรงเท่านัน้ Apply only to investment in derivatives and structure note 

11. หากการลงทนุในอนพุนัธแ์ละหุน้กูอ้นพุนัธป์ระสบความสาํเรจ็ ท่านจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราที่สงูมาก แต่หากการลงทนุลม้เหลว ท่านอาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมด  

      และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน ท่านยอมรบัไดเ้พียงใด 
      Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase  
      more capital. Are you able to accept this? 

      ก. ไม่ได ้Not acceptable ข. ได ้Total risk is acceptable 

ใชเ้ฉพาะที่จะมีการลงทนุในต่างประเทศ Apply only to overseas investment 

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแลว้ ท่านสามารถรบัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนไดเ้พียงใด 
      In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk? 

      ก. ไม่ได ้Not acceptable ข. ได ้Total risk is acceptable 

 

……………………………………………………… 

(                                                                          ) 

ลงช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุ Unit Holder's Signature 

 



 

 
วนัที่ Date ………………………… 

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment 

ส่วนที่1 เกณฑก์ารคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores 

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point 

ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points 

ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points 

ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points 

สาํหรบัขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ใหเ้ลือกขอ้ที่คะแนนสงูสดุ 
For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected. 

โดยรวมคะแนน ขอ้ 1 – 10 
Total scores will be the summary of the Suitability Assessment No. 1 to 10. 

สาํหรบัขอ้ 11 และ 12 ไม่นาํมาคดิคะแนน 
Suitability Assessment No. 11 and 12 will not be calculated in the total scores. 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result 

คะแนน 
Total Scores 

ระดับ 
Level 

ประเภทนักลงทุน 
Investor Type of Risk 

นอ้ยกว่า 15 Below 15 1 เสี่ยงตํ่า Low 

15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งตํ่า Moderate to Low 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งสงู Moderate to High 

30-36 4 เสี่ยงสงู High 

37 ขึน้ไป Over 37 scores 5 เสี่ยงสงูมาก Very High 
 

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคาํแนะนําเร่ืองการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation 

ประเภทผู้ลงทุน 
Investor Type of Risk 

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation 

เงินฝากและตราสาร

หนีร้ะยะส้ัน 

Deposits and Short-

Term Fixed 

Income Funds 

ตราสารหนีภ้าครัฐทีมี่

อายุมากกว่า 1 ปี 

Long-Term Fixed 

IncomeFunds 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 

Debenture 

ตราสารทุน 

Equity Fund 

การลงทุนทางเลือก* 

Other Options 

เสี่ยงตํ่า Low >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งตํ่า 
Moderate to Low 

<20% <70% <20% <10% 

เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งสงู 
Moderate to High 

<10% <60% <30% <10% 

เสี่ยงสงู High <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสงูมาก Very High <5% <30% >60% <30% 
 

* รวมถึง สินคา้โภคภณัฑส์ญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ Including consumer products and derivatives products 

 

 

 

 คะแนนรวมที่ได ้Total Scores  

 ลงช่ือผูป้ระเมิน Assessor Name ……………………………………. 

 ลงช่ือผูต้รวจสอบ Inspector Name ……………………………………. 

 


