
 

 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชใีหม ่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. เอ็มเอฟซ ี

2. ค าสัง่ซือ้ + หลกัฐานการโอนเงนิ (ส าหรับ

บลจ.เอ็มเอฟซ ีลกูคา้ตอ้งเปิดบญัชพีรอ้ม
ซือ้หน่วยลงทนุ) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 
2 ชดุ 

4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนา
ถกูตอ้ง 2 ชดุ 

กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ

เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 
5. ค าขอเปิดบัญช ีMaybank Kim Eng 

6. FATCA ของ Maybank Kim Eng 
7. Customer Profile และ Suitability ของ 

Maybank Kim Eng 

8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (ส าหรับ 
IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้เดยีว 

(หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

2. เอกสาร FATCA 
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทัง้หมด ไม่ตอ้งใช ้

เอกสารเพิม่ 
- กรณีตอบใน “ขอ้ 1-3” วา่ “ใช”่ ขอ้ใด

ขอ้หนึง่ ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 เพิม่ 
- กรณีตอบใน “ขอ้ 4-8” วา่ “ใช”่ ขอ้ใด

ขอ้หนึง่ ตอ้งใชฟ้อรม์ W-8BEN เพิม่ 

3. ลกูคา้ตอ้งเปิดบัญชพีรอ้มซือ้หน่วยลงทนุ 
 

2. การซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ มดีงันี ้
1. ผา่น IC (รับค าสัง่ของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 

12.00 น. ของวนัทีจ่ะด าเนนิรายการ กรณี

สง่ค าสัง่หลงั 12.00 น. ทางบรษัิทจะ
ด าเนนิรายการในวนัท าการถัดไป) 

กรณีซือ้ 
 กรอกใบค าสัง่ซือ้ แนบหลักฐาน

การโอนเงนิ (Pay Slip) แลว้สง่

เอกสารทัง้หมดให ้IC 

กรณีขาย 
 กรอกใบค าสัง่ขาย แนบส าเนา

บตัรประชาชนพรอ้มส าเนา

ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM หรอื 
Internet Banking ได ้โดยน าหลกัฐานการ

ช าระเงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใชบ้รกิารซือ้

ขายผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต 

- ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

4. การขอ

เปลีย่นแปลง

ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 
3. หลกัฐานทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

เชน่ ส าเนาหนา้ Book Bank หรอืใบ
เปลีย่นชือ่ เป็นตน้ พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

 

 

เลขบญัชธีนาคารส าหรับโอนเงนิ 
ชือ่บัญช ี“บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.เอ็มเอฟซ”ี 

 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 MFC Asset Management Public Company Limited 

 



                                                                                                              วนัที� .............................................................. 
เรียน   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีกองทนุเพื�อใช้บริการซื !อขายหน่วยลงทนุกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) (บริษัทจดัการ)  ทั !งนี ! ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูแก่
บริษัทจดัการ สําหรับการขอใช้บริการกองทนุรวม ดงันี ! 
เลขที�บญัชีหน่วยลงทนุ ........................................................................................................   ผู้จดัจําหน่าย / ตวัแทน ................................................................................................................     

กรณีบุคคลธรรมดา ¨ การขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ 

¨ นาย  ¨ นางสาว ¨ นาง ¨ อื�นๆ  (โปรดระบุ) …….…………………….…………………….………………….………………….…………………….…….………………….… 

ชื�อ…………………………………..………..………..… นามสกลุ…………………………………………..……….   เพศ   ¨  ชาย   ¨  หญิง    สญัชาติ………………….………………………

วนัเดือนปีเกิด………………………………………….… ¨ บตัรประจําตวัประชาชน ¨ หนงัสือเดินทาง ¨ อื�นๆ (โปรดระบ)ุ ………………….……………………….………………. 

เลขที�……………………………………………………… ออกโดย…………………………………………………วนัที�ออกบตัร…………………….………วนัหมดอาย…ุ…………………………… 

สถานภาพสมรส    ¨  โสด   ¨  สมรส   ¨  หยา่   ¨  หม้าย     จํานวนผู้อยูใ่นอปุการะ……………………คน       อาชีพ……………………………………………………………………………. 

สถานที�ทํางาน………………………………………………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………...……โทรศพัท์……………………………...…………. 

กรณีนิติบุคคล  

ชื�อนิติบคุคล………………………………………………………………………………………………ประเภทธุรกิจ……………………………………………………สญัชาติ………………………… 

¨ หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ¨ อื�นๆ (โปรดระบ)ุ………………………..................................................……..ทะเบียนเลขที�…………………………..……..………………..…………. 

ออกโดย…………………..…………………………………….…….…….…….…….……...……..วนัที�จดทะเบียน…………..………………………….วนัที�หมดอาย…ุ...……..………………….….. 

รายชื�อผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทและเงื�อนไขในการลงนาม 

1. …………………………………………………….…..…...…..2. ……………………………………………….…...…...……..……3. ………………………………………….…...…..…………… 

4. …………………………………………….…..……….…..…..5. ……………………………………………….…...…...…..………6. ………………….…...…..…………………………………… 

เงื�อนไขในการทํานิติกรรมผกูพนั……………………………………..…………………………………………….…………………….......…………………….............….............….............…............ 

ชื�อผู้ ที�ได้รับมอบอํานาจจากบริษัทให้ทําการแทนในเรื�องการลงทนุ :   ชื�อ………………..........…..............…… นามสกลุ…………….............………….......ตําแหน่ง………….............….........…... 

เงื�อนไขการขายคืน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที!ทาํงาน 

ชื�อบริษัท………………………………………… แผนก/ฝ่าย ………………….……………… 

ชั !น ……… อาคาร……………………………… เลขที� …..…………………………….……… 

หมูที่� ........ ซอย…..…………………….……… ถนน …………………………….…………… 

แขวง……………..……………………………… เขต………………………………..………… 

จงัหวดั ………………….………………………  รหสัไปรษณีย์ ……….……….…………...… 

โทรศพัท์ (ที�ทํางาน) ……………………….……  โทรสาร……….……………..………...… 

ที!อยู่ สําหรับใช้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

เลขที� …..…………………..........…หมูที่� ........  อาคาร/หมูบ้่าน .......................................... 
ซอย…..…………………….……..................… ถนน ………………………………………… 

แขวง……………..……………………………… เขต………………………………..………… 

จงัหวดั ………………….………………………  รหสัไปรษณีย์ ……….……….…………...… 

โทรศพัท์ ...............……………………….……  มือถือ…………….……………..………...… 

โทรสาร ………………………………… E-mail Address…………….…...……...………….. 

คาํสั! งเกี!ยวกับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการขายคืนโดยอตัโนมติั (Auto Redemption) ในกรณีที�กองทนุมีการระบใุห้มี

การขายคืนโดยอตัโนมติัไว้ในรายละเอียดโครงการ 

ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ เงินปันผล(ถ้ามี) โดยวิธี 

¨ เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามของข้าพเจ้า (และสง่ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์) 

¨ นําเงินเข้าบญัชีของข้าพเจ้า 

ธนาคาร………………………………………… สาขา…………………………………………….. 

ประเภทบญัชี…………………………………... เลขที�บญัชี…..…………………………………… 

 

คาํสั! งเกี!ยวกับการหักภาษี ณ ที!จ่าย สําหรับเงินปันผล (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์   ¨  ให้หกัภาษี ณ ที�จ่าย  ¨  ไมใ่ห้หกัภาษี ณ ที�จ่าย 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร ………………………………………………………………………. 

หากไม่ระบุความประสงค์ดังกล่าว ให้ถือว่าข้าพเจ้าประสงค์ให้หักภาษี ณ ที!จ่าย 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูต่างๆ ตามที�ข้าพเจ้าระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น เป็นข้อมลูที�ถกูต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทกุประการ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบติัตามข้อกําหนดและเงื�อนไข
ต่างๆ ในหนงัสือชี !ชวนที�กําหนดไว้ในวนัทําคําขอนี ! และ/หรือ ที�บริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลงต่อไปในภายหน้าทกุประการ ทั !งนี ! ในกรณีที�ข้าพเจ้าฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตาม
ข้อกําหนดและเงื�อนไขดงักลา่ว หรือคํารับรองที�ข้าพเจ้าให้ไว้ไมถ่กูต้องครบถ้วนหรือเป็นเท็จ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที�เ กิดขึ !นทั !งสิ !นทกุประการ 

สําหรับผู้ลงทุนกองทุนรวมเพื!อการเลี "ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

การลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการเลี !ยงชีพ และ/หรือ กองทนุรวมหุ้นระยะยาว มีข้อจํากดัคือ ผู้ลงทนุไมส่ามารถนําหนว่ยลงทนุไปจําหน่าย จา่ย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั โดยบริษัทจดัการ และ/

หรือ นายทะเบียนมีสิทธิปฎิเสธลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหนว่ยลงทนุหรือการนําไปเป็นหลกัประกนัไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ โดยผู้ลงทนุอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�
กฎหมายกําหนด ทั !งนี !ผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการเลี !ยงชีพ และ/หรือ กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ได้รับคู่มือภาษีเกี�ยวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการเลี !ยงชีพ และ/หรือ กองทนุรวมหุ้นระยะยาวแล้ว  

เอกสารแนบพร้อมลงลายมือชื�อรับรองเอกสารดงันี ! 
บุคคลธรรมดา                                     นิติบุคคล 

¨  สําเนาบตัรประชาชน     ¨  หนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 

¨  สําเนาทะเบียนบ้าน       ¨  บตัรประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนาม 

¨  สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษี ¨  หนงัสือมอบอํานาจ 

¨  อื�นๆ …………………………         ¨  อื�นๆ ………………………… 

รวมทั "งสิ "น ……………… ฉบับ 

 
     

 

ลงนาม @ 
Signature       (                                                                       ) 

                                                        ผู้ ถือหน่วยลงทนุ / ผู้ มีอํานาจลงนาม 

                                                          Unit Holder / Authorized Person 

 

สําหรับเจ้าหน้าที!  ¨  IP  รหสัเลขที� _________________________________________________________________ 

ชื�อตวัแทน _________________________________ สาขา _______________________รหสัตวัแทน  _______________ ตวัแทน ผู้บนัทึกข้อมลู ผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

ใบเปิดบัญชีกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขที� 0107536001371  

199  อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์  ชั !น จี  และชั !น 21-23  ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110  โทรศพัท์ 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100 

e-mail : mfccontactcenter@mfcfund.com     www.mfcfund.com 

 

(สําหรับบริษัทจัดการ/นายทะเบียน) 

(สําหรับตวัแทนจาํหน่าย) 

(สําหรับผู้ลงทุน) 



ข้อมูลผู้ลงทุน (บุคคลธรรมดา) / Client Profile Form (Individuals) 
 

ชื!อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : 

Name-Surname (ภาษาองักฤษ) : 

เลขที!บัตรประชาชน ID or Passport No. :  

สถานภาพ Status :          โสด / Single          สมรส / Married 

          หย่า / Divorced          หม้าย / Widowed 

ชื!อ-นามสกุลของคู่สมรส Name of Spouse : 

อาชีพ Occupation :           เจ้าของกิจการ / Business Owner          พนกังานบริษัท / Corporate Employee 

         เกษตรกร / Agriculturist          พนกังานรัฐวิสาหกิจ / State Enterprise Employee          รับราชการ / Government Employee 

         นกัเรียน / Student          กิจการครอบครัว / Family Business          ครู-อาจารย์ / Teacher 

         แม่บ้าน-พ่อบ้าน / House Wife          องค์กรไม่แสวงหากําไร / Non-Profit Organization          เกษียณ / Retire 

         แพทย์-พยาบาล / Doctor-Nurse          อื�นๆ โปรดระบ ุ/ Please Specify …………………………………………………………….........................……. 

ประเภทธุรกิจ Type of Business :  

ชื!อสถานที!ทาํงาน Employer :  

ตาํแหน่ง Position : โทรศัพท์ Tel. : 

แหล่งที!มาของรายได้           ในประเทศ / Domestic  

Source of Income :          ตา่งประเทศ โปรดระบปุระเทศ / Overseas, please specify  ……………………………………………………........ 
รายได้รวมต่อปี Gross Income Per Year : 

         ไม่มีรายได้ / None          น้อยกว่า 1 ล้านบาท / Less than 1 Million Baht          1-3 ล้านบาท / 1-3 Million Baht 

         3-5 ล้านบาท / 3-5 Million Baht          5-10 ล้านบาท / 5-10 Million Baht          มากกว่า 10 ล้านบาท / Over 10 Million Baht 

ทรัพย์สินที!ถือครองได้มาจาก (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) Source of Assets ; 

         เงินเดือน-เงินออม / Salary-Savings          มรดก-ของขวญั-โบนสั / Inheritance-Gifts-Bonus          ธุรกิจสว่นตวั / Own Business 

         ขายทรัพย์สนิ / Sold Other Assets          อื�นๆ โปรดระบ ุ/ Please Specify ……………………………………………………………………………………… 

ภาระทางการเงนิต่อปี Expenses Per Year : 

         ไม่มีภาระ / None          น้อยกว่า 1 ล้านบาท / Less than 1 Million Baht          1-3 ล้านบาท / 1-3 Million Baht 

         3-5 ล้านบาท / 3-5 Million Baht          5-10 ล้านบาท / 5-10 Million Baht          มากกว่า 10 ล้านบาท / Over 10 Million Baht 

จํานวนเงนิที!คาดว่าจะนํามาทาํธุรกกรมในแต่ละครั"ง Amount of investment per transaction : 

         น้อยกว่า 1 ล้านบาท / Less than 1 Million Baht          1-3 ล้านบาท / 1-3 Million Baht          3-5 ล้านบาท / 3-5 Million Baht 

         5-10 ล้านบาท / 5-10 Million Baht          มากกว่า 10 ล้านบาท / Over 10 Million Baht  

ประสบการณ์ลงทุนในหน่วยลงทุน           เคยลงทนุมาก่อนหน้านี !แล้ว / Have an experience in Unit Trust 

Investment Experience :          ยงัไม่เคยลงทนุในหน่วยลงทนุใดมาก่อนเลย / Never Invest in any Unit Trust 

วัตถุประสงค์ในการลงทุน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) Investment Objectives ;  

         เพื�อเก็บออม / Saving          ลดหย่อนภาษี / Tax Saving          ลงทนุระยะสั !น / Short Term Investment 

         เพื�อธุรกิจ / Own Business          เพื�อการศกึษา / Education           ลงทนุระยะยาว / Long Term Investment 

         อื�นๆ โปรดระบ ุ/ Please Specify ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แหล่งที!มาของเงนิลงทุน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) Sources of Fund ;  

         เงินออม / Saving          เงินเดือน / Salary          ธุรกิจสว่นตวั / Own Business 

         ขายทรัพย์สนิ / Sold Other Assets          รายได้จากการลงทนุ / Investment          มรดก-โบนสั / Inheritance-Bonus 

         อื�นๆ โปรดระบ ุ/ Please Specify ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทเงนิลงทุน Type of Payment : 

         เงินโอน / Transfer          เช็ค / Cheque          ตดับญัชี / Direct Debit 

         บตัรเครดติ / Credit Card *        อื�นๆ โปรดระบ ุ/ Please Specify ………………………………………………………………………………… 

* เฉพาะกองทนุ LTF , M-VALUE และ การและคะแนนสะสมของบตัรเครดติ KTC เทา่นั !น  
ผู้ทีได้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้าย หรือ ผู้มีอาํนาจควบคุม/ตัดสินใจเกี!ยวกับการทาํธุรกรรม Beneficiary : 

         ตนเอง / Owner 

         ผู้ อื�น (โปรดระบพุร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชน) / Please specify and provide a copy of identification document : 

         ชื�อผู้ รับผลประโยชน์ Name of Beneficiary …................................................................................................................................................................................... 
         เลขที�บตัรประชาชน ID or Passport No.  ......................................................................................................................   ความสมัพนัธ์ Relationship …...……......... 

PK01 



ข้อมูลเพิ!มเตมิ / Additional Information 

1. ท่านประกอบอาชีพหรือมีสถานภาพเกี!ยวข้องกับนักการเมืองทั "งระดับประเทศและระดับท้องถิ!นหรือไม่ 

    Is your occupation or your status connected to any political persons both domestic and/or foreign? 
ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

2. ท่านประกอบอาชีพดังกล่าวหรือไม่ / Is your occupation any of the following ;  

        ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคาํ หรือเครื!องประดับที!ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือ ทองคาํ  

        Dealer in precious metals or stones, jewellery or gold 
ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        ค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า / Dealer in antique ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        รับแลกเปลี!ยนเงนิตรา บริการโอนเงนิซึ!งไม่ใช่สถาบันการเงนิ  
        Currency Exchange or Money Transfer (Non Financial Institution) ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        ธุรกิจคาสิโน และ การพนัน / Casino and Gambling Business ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ / Entertainment Business according to Entertainment Spot Act. ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ / Weapon Manufacturing , Weapon/Arm Broker ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        บริษัท หรือ นายหน้าจัดหางาน / Recruitment Agency ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        ธุรกิจนําเที!ยว บริษัททัวร์ / Travel Agency ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        นายหน้า ตัวแทนค้าอสังหาริมทรัพย์ / Property Agency ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        ค้า-ให้เช่ารถยนต์ / Car Dealer/Rental ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        หน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที!ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  
        Non Profitable Organization or Charity (Non Government or Government Agency) ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

        หน่วยงานหรือบุคคลที!ดาํเนินธุรกิจเงนิกู้นอกระบบ / Illegal Financing Business ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

3. ท่านเคยมีความผิดเกียวกับกฎหมายฟอกเงนิหรือไม่ / Have you ever in violation of anti-money laundering laws?  ใช่/Yes * ไม่ใช่/No  * 

 

          ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูตา่งๆ ตามที�ข้าพเจ้าระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น เป็นข้อมลูที�ถกูต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริงทกุประการ ทั !งนี ! หากข้อมลูดงักลา่ว 

มีการเปลี�ยนแปลง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบโดยทนัที หากบริษัทไมไ่ด้รับข้อมลูในการปรับปรุงข้อมลูครั !งใหมข่องข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  
ให้ถือวา่การปรับปรุงข้อมลูของข้าพเจ้าในครั !งล่าสดุมีผลตอ่ไป จนกวา่บริษัทจะได้รับการแจ้งปรับปรุงข้อมลูฉบบัใหม ่อยา่งไรก็ดี ข้าพเจ้าทราบดีวา่ในกรณีที�ข้าพเจ้า
ปฏิเสธการให้ข้อมลูและเอกสารที�จําเป็นต่อการปฏิบติัตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องตอ่การพิจารณารับเป็นลกูค้าของบริษัท และบริษัท
จําเป็นต้องปฏิบติัตามเพื�อไมใ่ห้ผิดกฎหมายดงักลา่ว บริษัทอาจปฏิเสธไมรั่บข้าพเจ้าเป็นลกูค้าหรือปิดบญัชีของข้าพเจ้าเพื�อยติุความสมัพนัธ์หรือปฏิเสธการรับ 

คําสั�งซื !อหน่วยลงทนุของข้าพเจ้า จนกวา่จะได้รับการปรับปรุงข้อมลูและเอกสารที�จําเป็นตอ่การปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท
ตรวจสอบข้อมลูของข้าพเจ้าจากบคุคลอื�น รวมทั !งยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบได้ตามที�เห็นสมควร  

           I hereby confirm that all information given herein is accurate, complete and truthful. I agree to inform the company immediately, if information 

given has changed. In case the company, from time to time, sends an updating form for verifying or updating such information and I don’t respond 

within a reasonable time, I agree that the company is authorized to rely on the existing information as my up-to-date information. However, I know 

that if I refuse to provide any information and documents necessary to comply with anti-money laundering or other laws relevant, the company may 

suspend or close my account or refuse to accept any orders until I have provided the information and document necessary to comply with the law.  

I hereby agree to the company to verify my information with third parties and agree to disclose the information to third parties for verification 

purposes as it deems appropriated. 

 

 

 
ลงนาม @ 

Signature       (                                                                      ) 

                                                        ผู้ ถือหน่วยลงทนุ / ผู้ มีอํานาจลงนาม 

                                                          Unit Holder / Authorized Person 

วันที! Date  

 

 

 

 

 

 



แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 

Form for Declaration of Status as U.S. or Non-U.S. Person 

สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา / For Individual Customer 

 

          หนงัสือฉบบันี !มอบให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  (ในหนงัสือฉบบันี !รวมเรียกวา่ “ผู้ รับ”) เพื�อประโยชน์ของผู้ รับ และบคุคลที�สามตามที�กลา่วถึงในสว่นที� 4 ของ
หนงัสือฉบบันี ! โดยให้ถือวา่บคุคลดงักลา่วทั !งหมดเป็นผู้ รับหนงัสือฉบบันี !เช่นกนั 

          This form is provided to MFC Asset Management Public Company Limited (shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third 

parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form. 

ข้อมูล / คาํยืนยัน / และข้อตกลงของลูกค้า Customer’s Information / representation / and agreements 

ผูข้อเปิดบญัชี/ผูใ้ช้บริการ Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

คาํนําหน้า/ชื อ/นามสกุล/Title/Name/Surname :                                                                                           

บัตรประชาชนเลขที /Citizen ID Card No. :  
หนงัสือเดินทาง เลขที! (เฉพาะคนต่างชาติ)/Passport No. : 

 

ออกโดยประเทศ/Issue by Country : 

สัญชาติ (โปรดระบทุกุสญัชาติที!ท่านถือ) / Nationality(ies) Please specify all nationalities that you hold : 

ส่วนที  1 / Part 1 สถานะของลูกค้า / Status of Customer 

โปรดเลือกทําเครื!องหมายในช่องที!สอดคล้องกบัสถานะของท่าน/Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

1.1 คาํถามเพื อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check 

หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ!ง แสดงวา่ ท่านเป็นบคุคลเมริกา ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และโปรดข้ามคําถามในสว่นที! 1.2 (คําถามเพิ!มเติม) ด้านลา่ง   

If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9 and, Please skip part 1.2 (Additional Questions) below. 

� ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม ่/ Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes * ไมใ่ช่/No * 

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั แม้วา่จะอาศยัอยูน่อกสหรัฐอเมริกา You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.  

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ!งในนั "นคือเป็นพลเมืองอเมริกนั  You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 

โปรดตอบ “ใช่ หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที!เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยงัไมไ่ด้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอยา่งสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 

� ท่านเป็นผู้ ถือบตัรประจําตวัผู้ มีถิ!นที!อยูถ่าวรอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น มีกรีนการ์ด   เป็นต้น)  ใช่หรือไม ่/  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green card)? 

ใช่/Yes  * ไมใ่ช่/No * 

โปรดตอบ “ใช่” หากสํานกังานตรวจคนเข้าเมืองและสญัชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบตัรประจําตวัผู้ มีถิ!นที!อยูถ่าวรอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไมว่า่บตัรดงักลา่วของท่าน
จะหมดอายแุล้วหรือไม ่ณ วนัที!ท่านกรอกและลงลายมือชื!อในแบบฟอร์มนี " 
ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบตัรดงักลา่วของท่านได้ถกูสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยา่งเป็นทางการแล้ว ณ วนัที! ท่านกรอกและลงลายมือชื!อในแบบฟอร์มนี " 
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 

expired on the date you complete and sign this form. 

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 

� ท่านเป็นผู้ มีถิ!นที!อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา หรือมีสถานะเป็นผู้ มีถิ!นที!อยูใ่นสหรัฐอเมริกาเพื!อวตัถปุระสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่  
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ใช่/Yes * ไมใ่ช่/No  * 

     ท่านอาจถกูพิจารณาวา่เป็นผู้ มีถิ!นที!อยูใ่นสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจบุนั ท่านอยูใ่นสหรัฐอเมริกาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นต้น และ
หากต้องการรายละเอียดเพิ!มเติม โปรดศึกษาข้อมลูในเว็บไซต์ของ หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS http://www.irs.gov/Individuals/International-

Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

     You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 

days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 

1.2 คาํถามเพิ มเติม / Additional Questions 

โปรดข้ามคําถามในสว่นนี "หากท่านแสดงตนวา่เป็นคนอเมริกนัตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว  

Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, and completed Form W-9  

หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ!ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั "ง If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s) 

(1) สําเนาบตัรประชาชนสําหรับคนไทย(หนงัสือเดินทางสําหรับคนต่างชาติที!แสดงวา่ไมใ่ช่คนอเมริกนั) และ 

A copy of Thai Citizen ID card ( or passport in case you are not a Thai citizen which indicate that you are not a US Person) and 

(2) สําเนาหนงัสอืรับรองการเสียสญัชาติอเมริกนั - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีที!ตอบ”ใช่” ในข้อ � ข้างลา่งนี "  
A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes” in question � below 

� ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที!เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอยา่งสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว /  

        Were you born in the U.S. (or U.S. territory) but have surrendered U.S. citizenship?  ถ้า “ใช่” โปรดแนบ/ Answer “Yes”  please provide 

   1) สําเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ที!ไมไ่ด้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ / National ID card/Passport NOT  issued by U.S.; and 

  2) สําเนาหนงัสือรับรองการเสียสญัชาติอเมริกนั / Certificate of Loss of Nationality of the United States  

ใช่/Yes * ไมใ่ช่/No  * 

� ท่านมีที!อยูอ่าศยัในปัจจบุนั หรือที!อยูเ่พื!อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สําหรับบญัชีที!เปิดไว้กบั/ผ่านผู้ รับใช่หรือไม ่ 
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 

ใช่/Yes * ไมใ่ช่/No  * 

� ท่านมีหมายเลขโทรศพัท์ในสหรัฐอเมริกา เพื!อการติดต่อท่านหรือบคุคลอื!นที!เกี!ยวข้องกบับญัชีที!เปิดไว้กบั/ผ่าน /หรือมีอยูก่บัผู้ รับหรือไม่ 
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with the Receiver? 

ใช่/Yes * ไมใ่ช่/No  * 

� ท่านมีคําสั!งทํารายการโอนเงินเป็นประจําโดยอตัโนมติัจากบญัชีที!เปิดไว้กบั/ผ่าน/ หรือมีอยูก่บัผู้ รับ ไปยงับญัชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.? 

ใช่/Yes * ไมใ่ช่/No  * 

� ท่านมีการมอบอํานาจหรือให้อํานาจการลงลายมือชื!อแก่บคุคลที!มีที!อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื!อการใดๆ ที!เกี!ยวข้องกบับญัชีที!เปิดไว้กบั/ผ่าน/หรือมีอยู่กบัผู้ รับใช่หรือไม ่

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with U.S. address? 
ใช่/Yes * ไมใ่ช่/No  * 

(ฉบบัจดัทําโดย ทีมงาน FATCA ของอตุสาหกรรม บลจ. / Prepared by FATCA working team of Thai Asset Management Industry) 

 



ส่วนที� 2 / Part 2 การยืนยันและการเปลี�ยนแปลงสถานะ / Confirmation and Change of Status 

1. ท่านยืนยนัวา่ ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ / You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ท่านรับทราบและตกลงวา่ หากท่านมีสถานะเป็นบคุคลอเมริกนั แต่ข้อมลูที!ให้ตามแบบฟอร์มนี " หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ รับมีสิทธิใช้ดลุย
พินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที!จะยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่น ตามที!ผู้ รับเห็นสมควร 

You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled to 

terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 

3. ท่านตกลงที!จะแจ้งให้ผู้ รับ ได้ทราบและนําสง่เอกสารประกอบให้แก่ผู้ รับ ภายใน 30 วนั หลงัจากมีเหตกุารณ์เปลี!ยนแปลงอนัทําให้ข้อมลูของท่านที!ระบใุนแบบฟอร์มนี "ไมถ่กูต้อง และในกรณีที!ผู้ รับมี
การร้องขอเอกสาร/ข้อมลู/คํายินยอมเพิ!มเติม ท่านตกลงที!จะดําเนินการให้แล้วเสร็จตามที!ได้รับการร้องขอภายในเวลาที!ผู้ รับกําหนด 

You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be 

incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent.  

4. ท่านรับทราบและตกลงวา่ ในกรณีที!ท่านไมไ่ด้ดําเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนําสง่ข้อมลูอนัเป็นเท็จ ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ เกี!ยวกบัสถานะของท่าน ผู้ รับมีสิทธิใช้ดลุยพินิจแต่
เพียงฝ่ายเดียวที!จะยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกบัท่าน ไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่น ตามที!ผู้ รับเห็นสมควร 

You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the 

Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver. 

ส่วนที� 3 / Part 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี / Authorization for information disclosure and account withholding 

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที!ไมอ่าจยกเลิกเพิกถอนแก่ผู้ รับในการดําเนินการดงัต่อไปนี "  You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยข้อมลูต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทในกลุม่ของผู้ รับ (ในการปฏิบติัตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร และหน่วยงานราชการใดๆ ทั "งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 
ซึ!งรวมถึง หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมลูดงักลา่วรวมถึง ชื!อลกูค้า ที!อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี หมายเลขบญัชี สถานะตามหลกัเกณฑ์เรื!อง 
FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบติัตาม หรือผู้ ไมใ่ห้ความร่วมมือ) จํานวนเงินหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบญัชี รายการเคลื!อนไหวทางบญัชี จํานวนเงิน ประเภทและมลูค่าของ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื!น ๆ ที!มีอยูก่บัผู้ รับ และ/หรือเปิดบญัชีผ่านผู้ รับ ตลอดจนจํานวนรายได้ และข้อมลูอื!น ๆ ที!เกี!ยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที!อาจถกูร้องขอโดย
บริษัทในกลุม่ของผู้ รับ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ!งรวมถึง IRS ด้วย 

Disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, 

including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), 

account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets 

held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may 

be requested or required by the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงินจากบญัชีของท่านที!มีกบัผู้ รับหรือเปิดผ่านผู้ รับ รวมถึงเงินได้ที!ท่านได้รับจากบญัชีดงักลา่วในจํานวนที!กําหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ!งรวมถึง IRS 

ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหวา่งผู้ รับกบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรดงักลา่ว 

Withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, 

including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3. หากท่านไมใ่ห้ข้อมลูที!จําเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั (U.S. person) หรือข้อมลูที!จําเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้ รับ หรือไมใ่ห้คํายินยอมให้ผู้ รับดําเนินการอื!นใดรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูและการหกั ณ ที!จ่าย ตามที!ระบใุนหนงัสือฉบบันี "   ผู้ รับมีสิทธิใช้ดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที!จะยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธรุกิจกบัท่าน ไมว่า่ทั "งหมดหรือบางสว่น ตามที!ผู้ รับเห็นสมควร 

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to 

provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you 

as may be deemed appropriate by the Receiver. 

ส่วนที� 4 / Part 4 การอนุญาตให้บุคคลที�สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี ! / Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 

          เพื!อความสะดวกของท่าน (ลกูค้า/ผู้ขอใช้บริการ) และเป็นการลดภาระความซํ "าซ้อนของท่านในการนําสง่เอกสาร/ข้อมลู/คํายินยอมให้กบับริษัทและสถาบนัการเงินต่างๆ ที!เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ที!
ผู้ รับเป็นตวัแทนขาย(หรือเป็นผู้จดัจําหน่าย) เป็นรายๆ ไป  รวมทั "งกรณีที!ท่านเปิดบญัชีกบับริษัท/สถาบนัการเงินใดๆ ผ่านผู้ รับ  โดยหนงัสือฉบบันี " ท่านรับทราบและยินยอมให้บคุคลดงัต่อไปนี "ทั "งหมด(อนั
ได้แก่ 1.บริษัทจดัการ/กองทนุ/สถาบนัการเงินใดๆ ที!ท่านทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน หรือเปิดบญัชีเงินฝาก หรือ บญัชีซื "อขายหลกัทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื!นใดทั "งโดยตรงหรือผ่านผู้ รับ  
2. ผู้สนบัสนนุการขายฯ รายอื!น และผู้ เกี!ยวข้องกบับริษัทจดัการ /กองทนุ/สถาบนัการเงินดงักลา่วข้างต้น, และ 3. สมาชิกของกลุม่ธุรกิจทางการเงินของผู้ รับ,  4.ตวัแทน หรือผู้ ที!เกี!ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ 
ของบคุคลดงักลา่วข้างต้นทั "งหมด) ทั "งในปัจจบุนัและอนาคต    มีสิทธิใช้เอกสารข้อมลู คํายืนยนัและคํายินยอมใด ๆ เกี!ยวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล หรือหกั ณ ที!จ่าย ตามเอกสารฉบบันี "และ
เอกสาร/ข้อมลูที!อ้างถึง (ซึ!งต่อไปนี "จะรวมเรียกวา่ “เอกสารและข้อมลู”) ตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องทั "งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย) เสมือนหนึ!งวา่ ท่านได้มอบเอกสารและข้อมลูนั "น และได้ให้คํายืนยนั/คํายินยอมกบับคุคลดงักลา่วข้างต้นทกุราย   และให้บคุคลดงักลา่วข้างต้นและหน่วยงาน
ราชการทั "งในและต่างประเทศและบคุคลที!เกี!ยวข้องทกุรายสามารถนําสง่ / ใช้เอกสารและข้อมลูใดๆของท่านระหวา่งกนัได้ ไมว่า่จะอยูใ่นรูปสําเนาหรือเอกสารฉบบัจริง ก็ให้มีผลผกูพนักบัท่านทกุประการ  
          In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to 

each and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) (i.e.,  

1. any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or 

through  the Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial 

Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons)  at present or in future  to use any documents, information, 

affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document and Information”) in 

accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  you  have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further 

hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.  

          ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฎิบติัตามข้อกําหนด ข้อตกลง และเงื!อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี "ซึ!งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมลู การหกับญัชี และการยติุความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทาง
ธุรกิจกบัข้าพเจ้า เพื!อเป็นหลกัฐานแห่งการนี " จึงได้ลงลายมือชื!อไว้เป็นสําคญั / By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, 

including the permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship. 

ลายมือชื�อผู้ขอเปิดบัญชี @ 

Signature of Applicant                                                     
วันที� / Date 

สําหรับเจ้าหน้าที� 
For MFC officer only 

* ผู้ นําเสนอได้ตรวจสอบลายมือชื!อเรียบร้อยแล้ว  

 

ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

                                                                                 วนัที! 
                                                                                 โทร. 

ผู้บนัทึก 

                                                                                 วนัที! 
                                                                                 โทร.  

 (ฉบบัจดัทําโดย ทีมงาน FATCA ของอตุสาหกรรม บลจ. / Prepared by FATCA working team of Thai Asset Management Industry) 

 



Ref. No. : 

วนัท่ี / Date : 
เลขท่ีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unit Holder No. 
 

  การขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ  (Cold Calling) 

    
 

ชื่อกองทุน / Fund Name ____________________________________________________________________________________________ 
ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name _______________________________________________________________________________   
เลขที่บัตรประชาชน/ ID No. _______________________________________________ โทร./ Tel. ________________________________ 
จ านวนเงินท่ีต้องการซือ้                                                                              บาท                                                                                                                             
Subscription Amount                                                                               Baht                                                                                        

ตวัอกัษร 
In words 

 

ช าระเงนิโดย / Paid by 

     เงินโอน / Money Transfer            
             เลขท่ีบญัชีต้นทาง / Account No. ________________  ธนาคาร / Bank _______________  สาขา / Branch _______________ น าฝากเข้าธนาคาร / Pay-in Bank   __________________ 
      เช็ค-ดราฟท์  / Cheque-Draft     
             เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ________________________  ธนาคาร / Bank _______________  สาขา / Branch _______________ น าฝากเข้าธนาคาร / Pay-in Bank   __________________ 
      เงินที่ได้จากการขายคืนกองทุน / Redemption of Fund  _______________________________________________________ เมื่อวนัท่ี ________________________________________ 

ส าหรับการส่ังซือ้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเท่านัน้ : 
เมื่อมลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีรบบนุนนบค าสัง่ซือ้นี ้(“กองทนุ”) ลดลงจนเป็นเหตนุห้เลิกกองทนุตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด  ข้าพเจ้าขอมอบหมายนห้บริษัทจดัการ
ด าเนินการโอนย้ายหน่วยลงทนุท่ีข้าพเจ้าลงทนุไว้นนกองทนุทัง้จ านวนโดยอตัโนมติั (ตามรายลบเอียดนนหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการของกองทนุ)  ไปยงั 
        กองทนุรวมหุ้นรบยบยาวกองทนุอ่ืน ซึง่ข้าพเจ้าจบแจ้งช่ือกองทนุดงักลา่วภายนน 2 วนันบัแต่วนัเกิดเหตนุห้เลิกกองทนุ 
        กองทนุ _______________________________________________________________ หุ้นรบยบยาว  (โปรดรบบช่ืุอ) 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากกองทนุรวมท่ีข้าพเจ้าปรบสงค์จบลงทนุมีรบดบัความเสี่ยง
สงูกว่ารบดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทนุได้ หรือเป็นการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามค าแนบน า
ของบริษัทจดัการ ข้าพเจ้าได้รับทราบรบดบัความเสี่ยงเป็นอย่างดแีล้ว แลบยืนยนัจบ
ลงทนุนนกองทนุรวมข้างต้น 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุนนตา่งปรบเทศแลบไม่ได้ท าสญัญา
ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน  กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ซึง่อาจท านห้ผู้ลงทนุได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุแรกเร่ิมได้ 

ลงชื่อ _________________________ ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีรบบุไว้นนค าสัง่นี ้โดยได้รับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน
สว่นสรุปข้อมลูส าคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบ แลบได้รับทราบข้อก าหนดเง่ือนไขแลบความเสี่ยงของ
กองทุนนีเ้รียบร้อยแล้ว แลบขอนห้ค ารับรองแลบยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความท่ีรบบุไว้
ด้านหลงัค าสัง่ซือ้นี ้โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจบไม่นห้ค าแนบน านนการลงทุนแลบไม่
ขายหน่วยลงทุนนห้แก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าปฏิเสธท่ีจบนห้ข้อมลูหรือนห้ข้อมลูไม่ครบถ้วน เพ่ือ
ปรบกอบการนห้ค าแนบน าท่ีสอดรับกับรบดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด นนกรณีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบแลบยินยอม
เข้าผกูพนัตามรายลบเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีได้รับอนุมติัจากส านักงาน ก.ล.ต. แลบท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัรบหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมแลบผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

                                           ลงชื่อ _____________________________ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
    

ค าเตือน:  การลงทนุนนหน่วยลงทนุมินช่การฝากเงินแลบมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากหรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ แลบอาจไมไ่ด้รับช ารบเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุภายนนรบยบเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้   กรณีกองทนุไมไ่ด้ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน  ผู้ลงทนุอาจจบขาดทนุหรือได้รับ
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบเท่านัน้  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ  ท่ีจบปฏิเสธการท ารายการตามค าสัง่ฉบบันี ้ หากไมไ่ด้รับข้อมลูหรือได้รับข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วนเพื่อปรบกอบการนห้ค าแนบน าท่ีสอดรับกบัรบดับความเสี่ยงของกองทนุรวม
ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด หรือไมไ่ด้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือได้รับข้อมลูการสัง่ซือ้ท่ีไมช่ดัเจนหรือขดักบัเง่ือนไขนนการขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีรบบไุว้นนหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ หรือ
บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่การด าเนินการตามค าสัง่ฉบบันีจ้บมีผลกรบทบตอ่ผลปรบโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
    

ส าหรับเจ้าหน้าที่     มีส าเนา Pay In น าเข้าธนาคาร _______________________________________    

ช่ือตวัแทน ____________________________ สาขา _______________________ รหสัตวัแทน ____________ ตวัแทน ผู้บนัทึกข้อมลู ผู้มีอ านาจลงนาม 

 

ส าหรับบริษัทจดัการ / นายทบเบยีน 
ค าส่ังซือ้ 

Subscription Order  



ค ารับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการ 

ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีรบบไุว้นนค าสัง่นี ้แลบขอนห้ค ารับรองแลบยืนยนัตอ่บริษัทจดัการดงันี ้

1. ข้าพเจ้าจบไมย่กเลกิเพิกถอนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ว่ากรณีนดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตเ่ป็นการนช้สทิธิยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการ แลบ/หรือ ส านกังาน
คณบกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. ข้าพเจ้าได้รับคูมื่อผู้ลงทนุ แลบ/หรือ หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั แลบ/หรือ คูมื่อภาษี (กรณีลงทนุนน กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นรบยบยาว) แลบ/
หรือ เอกสารอ่ืนนดท่ีนช้นนการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้จดัท าขึน้แล้ว 

3. ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนแลบการเปิดเผยนนเร่ืองตา่งๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทนุนนหน่วยลงทนุ ความเสี่ยงนนการลงทนุของกองทนุเปิด ความขดัแย้งทางผลปรบโยชน์ 
แลบความเสีย่งกรณีท่ีกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน 

4. ข้าพเจ้ารับทราบแลบยินยอมเข้าผกูพนัตามรายลบเอียดโครงการท่ีได้รับอนมุตัจิากส านกังาน ก.ล.ต. แลบท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผกูพนัรบหวา่ง
บริษัทจดัการกองทนุรวมแลบผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายแลบลงนามโดยผู้ดแูลผลปรบโยชน์ของกองทนุรวม 

5. ข้าพเจ้าขอยืนยนัตอ่บริษัทจดัการว่านนกรณีท่ีข้าพเจ้าซือ้หน่วยลงทนุโดยการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชกัชวน เข้าพบหรือตดิตอ่เพ่ือเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก จากพนกังานผู้ท าหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ แลบ/หรือผู้จดัจ าหน่าย แลบ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ โดยพนกังานดงักลา่วไม่ได้เร่งรัดนห้ข้าพเจ้า
ตดัสนินจซือ้หน่วยลงทนุ แลบ  ได้เปิดเผยข้อมลูนนเร่ืองตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขแลบวิธีการท่ีคณบกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายก าหนดอนัได้แก่ 

 ช่ือของพนกังานดงักลา่ว แลบช่ือของบริษัทจดัการ แลบ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย แลบ/หรือ ตวัแทนสนบัสนนุท่ีพนกังานดงักลา่วท าหน้าท่ีแทน พร้อมทัง้แสดงบตัรปรบจ าตวั 

 วตัถปุรบสงค์นนการตดิตอ่ 

 สทิธิตา่งๆ ของข้าพเจ้า เช่น สทิธินนการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการตดิตอ่ สทิธิท่ีจบยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ภายนนรบยบเวลา
ท่ีบริษัทจดัการ แลบ/หรือ ส านกังานคณบกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยไม่ต้องเสียคา่ธรรมเนียม เป็นต้น 

6. หากข้าพเจ้าลงทนุนนกองทนุรวมท่ีลงทนุนนตา่งปรบเทศ ข้าพเจ้ารับทราบว่ามลูคา่หน่วยลงทนุอาจเปล่ียนแปลงไป ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจยัความเสีย่งตอ่ไปนี ้

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งปรบเทศ 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง 

 ความเสี่ยงของกองทนุรวมดชันี 

 ความเสี่ยงของตลาดเกิดนหม ่

7. ตามท่ี ข้าพเจ้าได้ลงทนุนนกองทนุนี ้ข้าพเจ้าได้อ่านแลบเข้านจสารบส าคญัของกองทนุรวมนีท้ัง้หมดแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบแลบยอมรับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจากการ
ลงทนุนี ้

8. หากข้าพเจ้าลงทนุนนกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แลบ/หรือ กองทนุรวมหุ้นรบยบยาว ท่ีจดัตัง้แลบจดัการโดยบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทบเบียนจบปฏิเสธ
การลงทบเบียนโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว ซึง่เป็นไปตามปรบกาศแลบข้อก าหนดของส านกังานคณบกรรมการ ก.ล.ต. 

 

Confirmation Statement 
I agree to purchase investment units as ordered in this form and herein confirm that  

1. I will not cancel my order in any circumstances except in exercising the right of cancellation as stipulated by the company and/or the Office of the SEC. 
2. I have received an investor guide and/or the main summary section of the Fund’s prospectus and/or a tax guide (for Retirement Mutual Fund (RMF) or Long Term Equity 

Fund (LTF) investing) and /or other documents for the sale of investment units prepared by the company. 
3. I am aware of the Fund’s warning and disclosure such as risks in mutual fund investment, open-end fund’s investment risks, conflict of interests; the Fund does not fully 

hedge currency exchange. 
4. I acknowledge and agree to be bind by details of the mutual fund project (as well as any subsequent amendments made by law), which has been approved by the Office of 

the SEC, including the commitment between the company and the unitholders, in compliance with the law, signed by the mutual fund supervisor.   

5. I confirm that in the case that my purchase decision was made through cold calling, I was solicited, visited, or contacted for first-time purchase by a marketing officer of the 
company and/or its selling agent, and/or its supporting selling agent and that officer has not induced me into making the purchase and has disclosed relevant information 
according to SEC regulations and the law, namely 

 The officer’s name, the name of the company and/or the selling agent, and/or the supporting selling agent that he represents and his ID card. 
 Purpose of the contact. 
 My rights such as to show my intention that I do not want to be contacted, right to cancel my subscription/ redemption order within the time stipulated by the 

company and/or the SEC without charge. 
6. I acknowledge that, in case I invest in the unit trusts of a Foreign Investment Fund, The Net Asset Value (NAV) may change according to the following risks;  

 Exchange Rate Risk  
 Liquidity Risk 
 Index Tracking Risk 
 Emerging Market Risk 

7. I confirm that I understand the relevant information pertaining to the fund before deciding to invest in it. I acknowledge and accept all risks associated with this investment. 
8. I acknowledge that, in case I invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity fund set up and managed by the company, the company or the registrar 

shall not allow a transfer or pledge of units of such fund, which is according to the rules and guidelines of the Office of the SEC.  





แบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 
ข้อมูลส่วนตวั 
ชื�อ-นามสกลุ �นาย  � นาง  � นางสาว 
ไทย………………………………………………………………………………………………………………… 
องักฤษ………………………………………….…………………………………………………………………. 
Email……………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์………………………………………มือถือ……………………………………………………………. 

วนั / เดือน / ปี เกิด…………………………อาย…ุ……….ปี     สญัชาติ…………………ศาสนา………………... 
 
ที�อยูปั่จจุบนั 
เลขที�………………….อาคาร/หมู่บา้น……………………..ซอย……………………ถนน……………………... 
แขวง………………………เขต……………………….จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย.์...................... 
 
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น � ตรงกบัที�อยูปั่จจุบนั 

   � อื�นๆ (โปรดระบุ) 
เลขที�………………….อาคาร/หมู่บา้น……………………..ซอย……………………ถนน……………………... 
แขวง………………………เขต……………………….จงัหวดั……..………………รหสัไปรษณีย.์...................... 
 
อาชีพ/ลกัษณะงานที�ทาํ 
�  เจา้ของกิจการ �  รับราชการ �  รัฐวสิาหกิจ �  พนกังานบริษทั 
ประเภทธุรกิจ  
 คา้อญัมณี ทอง เพชร พลอย  คา้ของเก่า/ขายทอดตลาด   รับแลกเปลี�ยนเงิน 
 คาสิโน, การพนนั   คา้อาวธุยธุภณัฑ ์   นาํเที�ยว/บริษทัทวัร์ 
 ใหบ้ริการโอนรับโอนเงินทัAงใน-ขา้มประเทศ (ที�ไม่ใช่สถาบนัการเงิน) 
 สถานบริการตามกฏหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 
 นายหนา้จดัหางานเกี�ยวกบัรับ-ส่งคนทาํงานใน-นอกประเทศ  
 อื�นๆ โปรดระบุ………………………………………… 
 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมกองทุน (ชื�อบญัชีธนาคารตอ้งตรงกบัชื�อผูข้อเปิดบญัชีกองทุน) 
ธนาคาร………………………………………………..สาขา…………………………………………………….. 
ประเภทบญัชี   ออมทรัพย ์  กระแสรายวนั 
เลขที�บญัชี……………………………………………………………. 

 

  

ลงชื�อ ……………………………………………….. ลูกค้าและให้ใช้เป็นตวัอย่างลายมอืชื�อในการทาํธุรกรรมกบับริษัท 
     (……………………………….……………………) 

 



  แบบประเมิน Risk Profile ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดา)  
กรุณาตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และส่งกลับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อ......................................................นามสกุล.............................................................. E-mail: ............................................................ 
เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจ้าหน้าที่การตลาด ......................................................... 

 

 

ลงชื่อ ............................................. ลูกค้าผู้ให้ข้อมูล  วันที่.................................  

การลงนามดังกล่าวข้างต้นท่านได้รับทราบข้อตกลงในการรับบริการตามข้อความด้านหลังแล้ว โปรดอ่านข้อตกลงในการรับบรกิารก่อนลงนาม - 

1. อายุ   
ก. มากกว่า 55 ปี   (1) ข. 45 – 55 ปี  (2) 
ค. 35 – 44 ปี     (3) ง. น้อยกว่า 35 ปี  (4) 
 

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น    ค่าผ่อนบ้าน รถ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด  
ก. มากกว่า 75 % ของรายได้ทั้งหมด (1) 
ข. 50  % ถึง 75 %  ของรายได้ทั้งหมด (2) 
ค. 25 %  ถึง 50 %  ของรายได้ทั้งหมด (3) 
ง. น้อยกว่า 25 %  ของรายได้ทั้งหมด (4) 

 
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร  

ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1) 
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2) 
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3) 
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิต

หลังเกษียณอายุแล้ว (4) 
 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใด
ต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)      
ก. เงินฝากธนาคาร  (1) 
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  (2) 
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้  (3)          
ง. หุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง    (4)  

 
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 

ก. ไม่เกิน 1 ป ี (1) ข. 1 ถึง 3 ป ี (2) 
ค. 3 ถึง 5 ป ี   (3) ง. มากกว่า 5 ปี  (4) 
 

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ  
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้ (1) 
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย

เงินต้นได้บ้าง  (2) 
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน

ต้นได้มากขึ้น  (3)  
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วน

ใหญ่ได้  (4) 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 
ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด 
 
 
 
 
 

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย          (1) 
 ข. ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%       (2) 
ค. ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%    (3) 

ง. ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%  (4) 
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุน

สูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
ก. กังวลและตื่นตะหนกกลัวขาดทุน   (1) 
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง   (2) 
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง   (3) 
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น (4)  

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงใน
สัดส่วนเท่าใด    
ก. 5% หรือน้อยกว่า  (1)  ข. มากกว่า 5-10% (2) 
ค. มากกว่า 10-12%     (3)  ง. มากกว่า 12%  (4) 

10.  หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 
85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง           (1) 
ข. กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง      (2) 
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา        (3) 
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ

เฉล่ียต้นทุน          (4) 

ส าหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับ

ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุน
ทั้งหมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน  ท่านยอมรับได้เพียงใด 
ก. ไม่ได้  ข. ได้   

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
12.  นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนได้หรือไม่? 
ก. ไม่ได้  ข. ได้             

2.5% 7% 15% 
25% 
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-20% 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า...................................................................................  วันที่................................................. 



 

 

 
ข้อตกลงในการรับบริการ 
 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 
 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน (รวมท้ัง ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้
ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ข้อมูล
เก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้า
เท่าน้ัน 

 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน  ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

การประมวลผลของ หุ้น ใน 12 ข้อ ให้บวกคะแนนของข้อ 1 – 10 รวมกัน   รวม                                             คะแนน 

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 
37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 

ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า <20% <70% <20% <10% 

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

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 
* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 
ตราสารที่สามารถลงทุนได ้

หากคะแนนน้อยกว่า 15  แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

หากคะแนนตั้งแต่ 15 - 21 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ า 
หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนท่ีรับความเส่ียงได้น้อย เน้นปกป้อง
เงินลงทุน  โดยมุ่งหวังรายได้สม่ าเสมอจากการลงทุน  

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้บางส่วน  

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็นคร้ัง
คราวได ้ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ปานกลาง  

หากคะแนนตั้งแต่ 30 - 36 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูง  
หมายความว่า ท่านยอมรับความเส่ียงได้สูง รับความผันผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว  

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง 
แม้จะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุน 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 
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แบบฟอร์ม FATCA ส ำหรับลูกค้ำใหม่ประเภทบุคคลธรรมดำ   
New Customer FATCA Form for Individual 

ชื่อผู้เปิดบัญชี/ Applicant Name:          

 

 

เอกสารการแสดงตน/ Identification Document:                  

 

สัญชาติ/ Nationality: 

 
 
 

โปรดเลือกค ำตอบทีเ่หมำะสมและตรงกับท่ำนที่สุด/ Please check the appropriate boxes for your information; 

สิ่งบ่งชี้ความเป็นชาวสหรัฐฯ/ U.S. Indicia Status 

ใช่/ไม่ใช่ 
Yes/No 

หากค าตอบเป็น “ใช่” โปรดด าเนินการ
ดังนี้/  

Action required if “Yes” 
(FATCA Documentation Checklist) 

1. ท่านมีสัญชาติอเมริกันใช่หรือไม่/ Are you a U.S. citizen? 

โปรดตอบ “ใช”่ หำกท่ำนเป็นพลเมืองประเทศสหรัฐฯ แม้ว่ำท่ำนจะพ ำนักอยู่นอก
ประเทศสหรัฐฯ/ You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even 

though you reside outside of the U.S. 

โปรดตอบ “ใช่” หำกท่ำนมีหลำยสัญชำติ โดยหนึ่งในนั้นรวมสัญชำติอเมริกันด้วย/ 

You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is 
U.S. citizenship. 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรที่เกี่ยวข้อง”*/ Appropriate 

documentation*  

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because……………………… 

2. ท่ำนถือ Green Card หรือไม่/ Are you a U.S. Green Card Holder? 

โปรดตอบ “ใช”่ หำกท่ำนครอบครองบัตรประจ ำตัวที่รัฐบำลอเมริกันออกให้โดย
อนุญำตให้เข้ำมำอยู่อำศัย รวมถึงท ำงำนอย่ำงถำวรในประเทศสหรัฐฯ และสำมำรถเข้ำ
ออกประเทศสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ำ ซึ่งออกโดยส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและ
สัญชำติอเมริกัน (U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS))/ You 

must answer “Yes” if you are in possession of a U.S. alien registration card 
as a lawful permanent resident issued by the U.S. Citizenship and 
Immigration Service (USCIS). 

โปรดตอบ “ใช”่ แม้ว่ำ Green Card ของท่ำนจะหมดอำยุแล้ว/ You must answer 

“Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date. 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรที่เกี่ยวข้อง”*/ Appropriate 

documentation*  

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because……………………… 

□  หมำยเลขบัตรประชำชน/ ID Card No. …………………………………………. 

 

□  หมำยเลขหนังสือเดินทำง/ Passport No. ………………………………………. 

 

□  ไทย/ Thai       □  อเมริกัน/ USA 

□  อ่ืนๆ โปรดระบุ/ Other please 

specify………………………………………. 

□ นำย/ Mr.   □ นำง/ Mrs.   □ นำงสำว/ Ms.  □ อ่ืนๆ โปรดระบุ/ Other please specify…………………….…… 

 

ชื่อ/ Name………………………………………… นำมสกุล/ Surname…………………………………………………. 
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3. ท่านเป็นคนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการจ่ายภาษีหรือไม่/ 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ท่ำนเข้ำเงื่อนไขเป็นคนที่มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐฯ หำกภำยในหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ

ท่ำนเคยอำศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่ำงน้อย 183 วัน ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถตรวจสอบ 

“Substantial Physical Presence Test” เพื่อทดสอบว่ำท่ำนเข้ำเงื่อนไขดังกล่ำว

หรือไม่ได้ที่เวปไซท์ IRS http://www.irs.gov/fatca / You may be considered 

a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”. You 

will meet this test if, for instances, during the current year, you were 

present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to 

the information on the IRS’ website http://www.irs.gov/fatca. 

หำกท่ำนตอบ “ใช”่ โปรดระบุหมำยเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของประเทศ

สหรัฐฯ/ If the answer is “Yes” please specify U.S. Tax ID 

number…………………………………………………………. 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรที่เกี่ยวข้อง”*/ Appropriate 

documentation*  

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because………………………. 

4. ท่านเกิดในประเทศสหรัฐฯ (หรือเป็นอาณาเขตการปกครองของประเทศสหรัฐฯ) 

หรือไม่/ Were you born in the U.S. (or a U.S. territory)? 

หำกท่ำนตอบ “ไม่ใช”่ โปรดระบุประเทศที่เกิด/ If the answer is “No” please 

specify …………………………………………………… 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 หนังสือส ำคัญกำรสูญเสียสัญชำติ 
หรือ/ Certificate of Loss of 

Nationality, or 

 “เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง”* และ เอกสำร 
W-8 BEN form/ Appropriate 
documentation* and Form W-8BEN 

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because………………………. 

5. ท่านมีค าสั่งหลักให้โอนเงินในบัญชีไปยังบัญชีที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ หรือไม่/ Do 

you have standing instructions to transfer funds to a U.S. account? 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง”* และ เอกสำร 
W-8 BEN form/ Appropriate 
documentation* and Form W-8BEN 

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because……………………… 

6.  ท่านระบุผู้มีอ านาจในการกระท าการแทน (Power of Attorney) หรือบุคคลผู้มี

อ านาจในการลงนามในเอกสารซึ่งเป็นบุคคลที่มีที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ หรือไม่/ Do 

you have a power of attorney or signatory authority granted to person 

with U.S. address? 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง”* หรือ เอกสำร 
W-8 BEN form/ Appropriate 
documentation* or form W-8BEN 

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because………………………. 

http://www.irs.gov/fatca/
http://www.irs.gov/fatca
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7.  ท่านมีที่อยู่ Hold Mail หรือ Care of Address ในประเทศสหรัฐฯ อย่างเดียว

หรือไม่/ Do you have hold mail or care of address as the sole address  

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง”* หรือ เอกสำร 
W-8 BEN form/ Appropriate 
documentation* or form W-8BEN 

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because………………………. 

8.  ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อในประเทศสหรัฐฯ ที่เดียวหรือไม่/ Do you 

have only a U.S. telephone number? 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง”* และ เอกสำร 
W-8 BEN form/ Appropriate 
documentation* and Form W-8BEN 

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because………………………. 

9.  ท่านมีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อทั้งในประเทศสหรัฐฯ และนอกประเทศสหรัฐฯ 

หรือไม่/ Do you have a U.S. telephone number and a non U.S. telephone 

number? 

 

 

 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง”* หรือ เอกสำร 
W-8 BEN form/ Appropriate 
documentation*or form W-8BEN 

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because………………………. 

10. ท่านมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อทางไปรษณีย์ในประเทศสหรัฐฯ 

(รวม P.O. Box) หรือไม่/ Do you have U.S. residence address or U.S. 

mailing address (including a U.S. post office box) 

□ ใช/่ Yes 

 

□ ไม่ใช่/ No 

 

ต้องขอเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ต่อไปนี้/ To obtain either : 

 เอกสำร W-9 form หรือ/ Form W-9, 

or 

 “เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง”* และ เอกสำร 
W-8 BEN form/ Appropriate 
documentation* and Form W-8BEN 

 ไม่มีเอกสำรให้เนื่องจำก/ Not 

provide because………………………. 

 

 หำกค ำถำมด้ำนบนระบุค ำตอบเป็น “ไม่ใช”่ ทั้งหมด เอกสำรที่เกี่ยวข้องด้ำนล่ำงยังต้องขอจำกลูกค้ำเพื่อควำมชัดเจน/ Where all questions above are 

answered as no, “appropriate documentation” as below should still be obtained. 
 

 *“เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง” หมำยถึง เอกสำรที่บ่งบอกสถำนะของลกูค้ำเป็นชำวต่ำงชำติที่ไม่ใช่ชำวสหรัฐฯ โดยเอกสำรดังกล่ำวจะต้องมหีลักฐำนที่อยู่ถำวรนอก
ประเทศสหรัฐฯ และต้องมีข้อใดข้อหนึง่ต่อไปนี้/ *“Appropriate documentation” refers to documentation to establish the person(s)’ foreign 

status. The documentation must contain a permanent residence address outside of the U.S., and must be one of the following 
documents: 

(i) หนังสือรับรองกำรมีถิ่นที่อยู่เพ่ือกำรรัษฎำกร (ออกโดยกรมสรรพำกร)/ Certificate of residence (issued by tax officials) 

(ii) เอกสำรยืนยันตัวตนออกโดยรัฐบำล (เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน)/ Government identification document (such as Identification Card) 
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 หำกที่อยู่ถำวรในเอกสำรที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกับที่อยู่ที่ระบุในเอกสำรนี้ ท่ำนต้องมั่นใจว่ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องระบุประเทศที่ผู้เปิดบัญชีเป็นพลเมืองหรืออำศัยอยู่
ด้วย/ If the permanent address listed on the “appropriate documentation” obtained differs from the address provided in the application 

form, ensure that the “appropriate documentation” indicates the country in which the account holder(s) is a citizen or resident.  

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถขอเอกสำรที่เหมำะสมได้จำกผู้เปิดบัญชี ท่ำนต้องให้ผู้เปดิบัญชีกรอกเอกสำร W-8 BEN form ด้วย/ In the absence of such 

documentation, relationship manager should obtain form W-8 BEN from account holder(s). 

 เอกสำร W-8 BEN form ต้องไม่ระบุถิ่นที่อยู่ถำวรเป็นประเทศสหรัฐฯ เพื่อสรุปว่ำผู้เปิดบัญชีไม่เป็นชำวสหรัฐฯ/ W-8BEN form should not contain a 

permanent residence address in the U.S. to conclude a customer’s status as “Non U.S.” 
 

การเปลี่ยนสถานะการไม่เป็นชาวสหรัฐฯ/ Change of Non-U.S. Person Status 

1. ท่ำนยืนยันว่ำข้อมูลเบื้องต้นถูกต้องครบถ้วน/ You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  

2. ในกรณีทีท่่ำนมีสถำนะไม่เป็นชำวสหรัฐฯ ท่ำนตกลงทีจ่ะแจ้งต่อบริษัทหลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (“บริษัท”) ในทันทีหำก

สถำนะของท่ำนเปลี่ยนแปลงภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีของประเทศสหรัฐฯ/ In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly 

notify Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. Should there be any change in your status as a Non-U.S. Person under U.S. tax 

law.  

3. ท่ำนยอมรับและเห็นด้วยว่ำไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกท่ำนไม่แจ้งให้บริษัททรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงในสถำนะกำรไม่เป็นชำวสหรัฐฯ ของท่ำนในทันที บริษัทมี

สิทธิ์ยุติกำรมีบัญชีกับท่ำนโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่ำนทรำบแต่อย่ำงใด/ You acknowledge and agree that failure to promptly notify Maybank Kim 

Eng Securities (Thailand) PLC. of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any wrong information as to your 

status as a Non-U.S. Person shall entitle Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to terminate, at its sole discretion, the entire 

any relationship with you. 

การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและหักภาษ/ี Authorization for information disclosure and account withholding 

ตำมขอบเขตอ ำนำจของกฎหมำยรวมถึงข้อตกลงระหว่ำงบริษัทและหน่วยงำนทำงกำรทั้งภำยในและนอกประเทศเกี่ยวกับภำษี ท่ำนยินยอมให้บริษัท/ To the 

extent required by applicable laws and any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and domestic and/or foreign tax 

authorities, you authorize Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to:  

1. เปิดเผยให้หน่วยงำนทำงกำรทั้งภำยในและนอกประเทศ ซึ่งรวมถึงกรมสรรพำกรสหรัฐฯ (IRS) ทรำบถึงข้อมูล เช่น ผู้รับผลประโยชน์ รำยงำนบัญชี 

จ ำนวนเงินและสินทรัพย์ที่มีกับบริษัท จ ำนวนก ำไรและรำยได้ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน/กำรบัญชี ซึ่งถูกร้องขอให้เปิดเผยโดยหน่วยงำน

ทำงกำร และ/ disclose to the domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your 

information, beneficial ownership information, account statements, the amount of money and all assets held with Maybank Kim Eng 

Securities (Thailand) PLC., the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship 

which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and  

2. หักเงินจำกบัญชีของท่ำนเพื่อประโยชน์ทำงภำษี ซึ่งถกูร้องขอโดยหน่วยงำนทำงกำรทั้งภำยในและนอกประเทศ ซึ่งรวมถึงกรมสรรพำกรสหรัฐฯ (IRS) 

ตำมที่บริษัทมีสัญญำระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรดังกล่ำว/ withhold from the your account in the amount as required by the domestic and/or 

overseas tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws, regulations, including any agreements between Maybank Kim Eng 

Securities (Thailand) PLC. and such tax authorities. 

ลายเซ็นผู้เปิดบัญชี/ Signature of Applicant: วันที่/ Date: 
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หมวด A/ Section A 

การประเมินลูกค้าตามประเภทของ FATCA: ลูกค้าเป็น/ ICs assessment of customer(s)’ FATCA classification: Customer is: 

□ ชำวสหรัฐฯ/ U.S. (กรณีลูกค้ำตอบใช่ ในข้อ 1- 4) 
□ ไม่เป็นชำวสหรัฐฯ/ Non U.S. (กรณีลูกค้ำตอบใช่ ในข้อ 4 – 10 โดยลกูค้ำมีกำรแสดงเอกสำรกำรสละสัญชำติในข้อ 4) 
□ ลูกค้ำที่ไม่ให้ควำมร่วมมือแต่มีสิ่งบ่งชี้ควำมเป็นชำวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer with U.S. indicia (กรณีลูกค้ำตอบใช่ ในข้อ 5-10 โดยไม่ให้เอกสำร
เพิ่มเติม) 
□ ลูกค้ำที่ไม่ให้ควำมร่วมมือและไมม่ีสิ่งบ่งชี้ควำมเป็นชำวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer without U.S. indicia 

□ ลูกค้ำที่ไม่ให้ควำมร่วมมือโดยเป็นชำวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer that is U.S. person (กรณีลูกค้ำตอบใช่ ในข้อ 1- 4 โดยไม่ให้เอกสำรเพ่ิมเติม) 
□ ลูกค้ำที่ไม่ให้ควำมร่วมมือเนื่องจำกบัญชีไม่เคลื่อนไหวระยะหนึ่ง (1 ปี)/ Recalcitrant customer that is dormant account 

 

หมวด B/ Section B 

การยืนยันและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement 

ข้ำพเจ้ำยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรตรวจสอบและขอข้อมูลที่จ ำเป็นของลูกค้ำผู้เปิดบัญชีด้ำนบนตำม checklist แล้ว และขอยืนยันว่ำข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปจัจุบันที่สุด/ I declare that: the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above; and 

that the information provided is true, correct and updated. 
 
Maybank Kim Eng employee name and employee ID: Maybank Kim Eng employee signature:   Date: 
 
 

 

ยืนยันควำมถูกต้องโดย/ Verified by 

Branch Manager Name and ID / Team Head and ID: Maybank Kim Eng employee signature:   Date: 
 
 

 

 

 

   

   



 

   

ใบตรวจสอบเอกสารเปิดบัญชีกองทุน (Mutual Fund Check List) 

(เฉพาะเจ้าหน้าที/เท่านั1น) 

ลูกค้า ชื/อ      รหัส IC /IBA   สาขา/ทมี  

���� ลูกค้ายงัไม่มบีัญชีกองทุนกบั MBKET (ใช้เอกสารข้อ 1.1-1.15)  

���� ลูกค้ามบีัญชีกองทุนกบั MBKET แล้วคอื F  (ใช้เอกสารข้อ 1.1-1.10)  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน IC BD Custodian OCS 
1. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีทุก บลจ.     

1.1. แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (AMC)     
1.2. แบบฟอร์ม FATCA (AMC)     
1.3. แบบประเมินความเสี*ยง (AMC)     
1.4. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(AMC)     
1.5. สาํเนาบตัรประชาชน     
1.6. สาํเนาหนา้สมุดเงินฝาก     
1.7. แบบฟอร์ม Internet trade (เฉพาะลูกคา้ที*ตอ้งการซื@อ-ขายผา่น Internet และใหห้กับญัชีเพื*อซื@อกอง)     
1.8. แบบคาํขอใหห้กับญัชีเงินฝาก (เฉพาะลูกคา้ที*ตอ้งการซื@อ-ขายผา่น Internet และใหห้กับญัชีเพื*อซื@อกอง)     
1.9. คาํสั*งซื@อหน่วยลงทุน     
1.10. Pay-in slip     
1.11. แบบฟอร์มขอเปิดบญัชีกองทุนกบับริษทั (MBKET)     
1.12. แบบประเมินความเสี*ยง (MBKET)     
1.13. แบบฟอร์ม FATCA (MBKET)     
1.14. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(MBKET)     
1.15. Credit Approval (CA) (MBKET)     

2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีเพิ*มเติมของแต่ละ บลจ.     
2.1. บลจ. กรุงศรี     

• การ์ดลายเซ็น     

• หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินค่าซื@อหน่วยลงทุน LTF และ RMF จากบตัรเครดิต (เฉพาะลูกคา้ที*ซื@อผา่น
บตัรเครดิต และยกเวน้ไม่รับบตัรเครดิตสาํหรับกอง KFCASHRMF, KFGOVRMF, 
KFLTGOVRMF, และ KFMTFIRMF) 

    

• สาํเนาหนา้บตัรเครดิต (เฉพาะลูกคา้ที*ซื@อผ่านบตัรเครดิต และยกเวน้ไม่รับบตัรเครดิตสาํหรับกอง 
KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, และ KFMTFIRMF) 

    

2.2. บลจ. วรรณ     

• สาํเนาทะเบียนบา้น     

2.3. บลจ. เมยแ์บงก ์กิมเอง็     

• บนัทึกต่อทา้ยคาํขอเปิดบญัชีกองทุน     
 

การตรวจสอบ Sanction list ตามเกณฑจ์าก ปปง.  
(สาํหรบัฝ่าย BD เทา่น ั'น) 

ระบบที+ตรวจสอบ ไมต่ดิ 
Sanction 

list 

ตดิ 
Sanction 

list 
ระบบ CDD GATEWAY    

ระบบ Good Right   

*ถา้หากพบวา่ตดิ Blacklist ขอ้ใดขอ้หนึ+ง ฝ่าย BD นําสง่ให ้ 
Custodian และ RM เพื+อพจิารณาและดําเนนิการตอ่ไป 

 

 

    

IC  

 

 

____________________________ 

BD 

 

 

____________________________ 

OCS Officer 

� สําหรับลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่

�-F-������-� 

  

____________________________ 

Custodian Officer 

� Key เปิดบญัชีในระบบ Smart แล้ว 

� เลข Unit Holder คือ _____________________ 


