
 

 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชใีหม ่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. แอสเซท พลสั 

2. ค าสัง่ซือ้ + แบบฟอรม์การช าระเงนิ (กรณี

ลกูคา้ตอ้งการซือ้พรอ้มเปิดบญัช)ี 
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. แบบฟอรม์ FATCA  
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทัง้หมด ไม่ตอ้งใช ้

เอกสารเพิม่ 
- กรณีตอบในหัวขอ้บคุคลอเมรกิัน “ขอ้ 1-3” 

วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 
เพิม่ 

- กรณีตอบในหัวขอ้ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั 

“ขอ้ 1-4” วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งใช ้

ฟอรม์ W-8BEN เพิม่ 

3. ส าหรับแบบฟอรม์การช าระเงนิ ใหก้รอกใน
ชอ่ง อา้งองิ 1 เป็นเลข 042-1111-11111 

และตามดว้ยเลขรหัสกองทนุ 3 หลกั 

เนือ่งจากลกูคา้เปิดบัญช ีและ ซือ้ครัง้แรก 
จะยังไมม่เีลขผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

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 (ดวูธิโีอนเงนิทีช่อ่ง

หมายเหต)ุ แลว้สง่เอกสาร
ทัง้หมดให ้IC 

กรณีขาย 
 กรอกใบค าสัง่ขาย แนบส าเนา

บตัรประชาชนพรอ้มส าเนา

ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

1. ดรูายละเอยีดวธิโีอนเงนิทกุชอ่งทางไดท้ี ่
http://www.assetfund.co.th/th/ 

pdf/payinslip_201511.pdf   

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. แอสเซท พลสั จ ากัด” 
 

 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
สาขา ส านักพระราม3 

เลขทีบ่ัญช ี777-0-04569-0  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขา ราษฎรบ์รูณะ 

เลขทีบ่ัญช ี745-1-02805-1 

 

ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา สาทร  

เลขทีบ่ัญช ี142-3-09087-5  

ธนาคารไทยพาณชิย ์
สาขา ถ.วทิยุ 

เลขทีบ่ัญช ี049-3-12912-0 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 

 Asset Plus Fund Management Company Limited 

 

http://www.assetfund.co.th/th/pdf/payinslip_201511.pdf
http://www.assetfund.co.th/th/pdf/payinslip_201511.pdf
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-  ________________________________________________ _________________________________

                             ___________________________ 

-  __________________________________________  _______________________ 

 ________________________________________________________________________________    
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____________________________________________________ __________________________________
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  _________________________________________  _______________________________
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 ........................................................   

    ............./............../............... 

 / For Officer 

Risk Level     1   2 3

 ________________________________________________________________________________________________ 

..................................   
........./............../........... 

.................................   
........./............../...........

.................................  
........./............../...........

4.   (  1 )

5.
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(ตนฉบับจัดทําโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.) (Template by FATCA working team of Thai Asset Management Industry) 18DEC2014 

แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 

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

สาํหรบัลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา 

For Individual Customer 

หนังสือฉบบัน้ีมอบใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด และบริษัทแม  บริษัทในเครือ รวมถึงกลุมธุรกิจการเงิน
ของบุคคลขางตน  (ไมวาแตละรายหรือรวมกัน  ในหนังสือฉบบัน้ีรวมเรียกวา “ผูรับ”) เพื่อประโยชนของผูรับ และบุคคลที่สามตามที่
กลาวถึงในสวนท่ี 4 ของหนังสือฉบับน้ี  โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวทั้งหมดเปนผูรับหนังสือฉบับน้ีเชนกัน 

This form is provided to ASSET PLUS FUND MANAGEMENT CO., LTD. and its parent company and affiliated companies 

including their financial business group (individually or collectively 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. 

ขอมูล / คํายืนยัน / และขอตกลงของลูกคา Customer’s  Information / representation / and agreements 

วันที่/Date 

ผูขอเปดบัญชี/ ผู ใชบริการ  Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

(คํานําหนา/ชื่อ/นามสกุล) _______________________________ 

(Title/Name/Surname) 

สัญชาต ิ

Nationality(ies) 
โปรดระบุทุกสัญชาติที่ทานถือ /Please specify all nationalities that you hold. 

บัตรประชาชนเลขที ่(สําหรับคนไทย) 
Thai Citizen ID Card No.  

หนังสือเดินทาง เลขที ่(เฉพาะคนตางชาติ) 
Passport No. (Non-Thai only) 

สวนที่ 1 

Part 1 
สถานะของลกูคา 
Status of Customer 

โปรดเลอืกทาํเครือ่งหมายในชองที่สอดคลองกับสถานะของทาน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหน่ึง แสดงวา ทานเปนบคุคลอเมริกนั ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม W-9)  

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

ทานเปนพลเมอืงอเมริกนั ใชหรือไม   Are you a U.S. Citizen? 

โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมรกิัน แมวาจะอาศยัอยูนอกสหรัฐอเมริกา 
โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหน่ึงในน้ันคือเปนพลเมืองอเมริกัน 

โปรดตอบ “ใช หากทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเปนของสหรัฐอเมรกิา) และยังไมไดสละความเปนพลเมอืงอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย 

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

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

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

ทานเปนผูถือบัตรประจาํตัวผูมีถิน่ทีอ่ยูถาวรอยางถกูตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมรกิาา (เชน กรีนการด) ใช หรือไม  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

โปรดตอบ “ใช” หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจําตัวผูมีถิ่นท่ีอยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาใหแกทาน ไมวาบัตรดังกลาวของ
ทานจะหมดอายุแลวหรือไม ณ วันท่ีทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมน้ี 

ควรตอบ “ไมใช” หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันท่ี ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้ 
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. 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 2 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 1 

1.1 คําถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status cheek 
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ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกาหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” เชน ในปปจจบุัน ทานอยูในสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วัน เปนตน และ 
หากตองการรายละเอยีดเพิ่มเติม โปรดศึกษาขอมูลในเว็บไซตของ หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (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 คําถามเพ่ิมเติม / Additional Questions  
(โปรดขามคําถามในสวนนี้หากทานแสดงตนวาเปนคนอเมริกนัตามขอ 1 – 3 และไดกรอกแบบฟอรม W-9  แลว) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

(หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหน่ึง โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมทั้ง 
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 

(1) สําเนาบัตรประชาชนสําหรับคนไทย(หนังสือเดินทางสําหรับคนตางชาติท่ีแสดงวาไมใชคนอเมรกิัน)  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) สําเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีท่ีตอบ”ใช”  ในขอ  ขางสางนี้  
A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question  below 

ทานเกิดในสหรัฐอเมรกิา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมรกิา) แตไดสละความเปนพลเมอืงอเมริกนัอยางสมบูรณตาม
กฎหมายแลว  
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
ทานมีทีอ่ยูอาศัยในปจจุบัน หรือทีอ่ยูเพื่อการติดตอในสหรัฐอเมริกา สาํหรับบัญชทีี่เปดไวกับ/ผานผูรับ ใชหรือไม  
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 
ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการติดตอทานหรือบุคคลอื่นที่เกีย่วของกบับัญชีทีเ่ปดไวกับ/ผาน /หรือมอียูกับผูรบั
หรือไม 
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? 
ทานมีคําสัง่ทาํรายการโอนเงินเปนประจาํโดยอตัโนมัติจากบัญชีทีเ่ปดไวกบั/ผาน/ หรือมอียูกับผูรับ ไปยงับัญชี ในสหรัฐอเมริกา 
ใชหรือไม 
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.? 
ทานมกีารมอบอาํนาจหรือใหอาํนาจการลงลายมอืชือ่แกบุคคลที่มทีีอ่ยูในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการใดๆ ที่เกีย่วของกับบัญชีที่เปดไว
กับ/ผาน/หรือมอียูกับผูรับ ใชหรือไม 
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? 

สวนที่ 2 

Part 2 
การยืนยันและการเปลีย่นแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

2. ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลท่ีใหตามแบบฟอรมน้ี หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ ผูรับมี
สิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีผูรับเห็นสมควร
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. ทานตกลงท่ีจะแจงใหผูรับ ไดทราบและนําสงเอกสารประกอบใหแกผูรับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงอันทําใหขอมูลของทานท่ีระบุในแบบฟอรมน้ีไมถูกตอง และในกรณี
ท่ีผูรับมีการรองขอเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมเพิ่มเติม ทานตกลงท่ีจะดําเนินการใหแลวเสร็จตามท่ีไดรับการรองขอภายในเวลาท่ีผูรับกําหนด
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. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีทานไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะของทาน ผูรับมีสิทธิใชดุลย

พินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีผูรับเห็นสมควร
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.

สวนที่ 3 

Part 3 

การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญช ี

Authorization for information disclosure and account withholding 

ทานตกลงใหความยินยอม ท่ีไมอาจยกเลิกเพิกถอนแกผูรับในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 8 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 7 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 6 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 5 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 4 

ใช/Yes   □ ไมใช/No □ 3 



3 

(ตนฉบับจัดทําโดย ทีมงาน FATCA ของอุตสาหกรรม บลจ.) (Template by FATCA working team of Thai Asset Management Industry) 18DEC2014 

1. เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของทานใหแกบริษัทในกลุมของผูรับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร และหนวยงานราชการใดๆ ท้ังในประเทศ และ/หรือ
ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาวรวมถึง ชื่อลูกคา ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี
สถานะตามหลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผูปฏิบัติตาม หรือผูไมใหความรวมมือ) จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี
จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่น ๆ ท่ีมีอยูกับผูรับ และ/หรือเปดบัญชีผานผูรับ ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจถูกรองขอโดยบริษัทในกลุมของผูรับ หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย
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. หักเงินจากบัญชีของทานท่ีมีกับผูรับหรือเปดผานผูรับ รวมถึงเงินไดท่ีทานไดรับจากบัญชีดังกลาวในจํานวนท่ีกําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑตางๆ รวมถึงขอตกลงใด ๆ ระหวางผูรับกับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว
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. หากทานไมใหขอมูลท่ีจําเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือขอมูลท่ีจําเปนตองรายงานใหแกผูรับ หรือไมใหคํายินยอมใหผูรับดําเนินการอื่นใดรวมถึง
การเปดเผยขอมูลและการหัก ณ ท่ีจาย ตามท่ีระบุในหนังสือฉบับนี้   ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามท่ีผูรับเห็นสมควร
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.

สวนที่ 4 

Part 4 

การอนุญาตใหบุคคลทีส่ามใชประโยชนและขอตกลงในเอกสารนี ้
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  

เพื่อความสะดวกของทาน (ลูกคา/ผูขอใชบริการ) และเปนการลดภาระความซํ้าซอนของทานในการนําสงเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมใหกับบริษัทและสถาบันการเงินตางๆ ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑท่ี
ผูรับเปนตัวแทนขาย(หรือเปนผูจัดจําหนาย) เปนรายๆ ไป  รวมท้ังกรณีท่ีทานเปดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผานผูรับ  โดยหนังสือฉบับนี้ ทานรับทราบและยินยอมใหบุคคลดังตอไปน้ี
ท้ังหมด(อันไดแก 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ท่ีทานทําธุรกรรมทางการเงินผาน หรือเปดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือใชบริการทางการเงินอื่นใดท้ังโดยตรง
หรือผานผูรับ 2. ผูสนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเกี่ยวของกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกลาวขางตน,  และ 3. สมาชิกของกลุมธุรกิจทางการเงินของผูรับ,  4.ตัวแทน หรือผูท่ี
เกี่ยวของ หรือบริษัทในเครือ ของบุคคลดังกลาวขางตนท้ังหมด) ท้ังในปจจุบันและอนาคต    มีสิทธิใชเอกสารขอมูล คํายืนยันและคํายินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล 

หรือหัก ณ ท่ีจาย ตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ขอมูลท่ีอางถึง (ซึ่งตอไปน้ีจะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และ
กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) เสมือนหนี่งวา ทานไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น และไดใหคํายืนยัน/คํายินยอมกับบุคคลดังกลาว
ขางตนทุกราย   และใหบุคคลดังกลาวขางตนและหนวยงานราชการท้ังในและตางประเทศและบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกรายสามารถนําสง / ใชเอกสารและขอมูลใดๆของทานระหวางกันได ไมวาจะอยู
ในรูปสําเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ใหมีผลผูกพันกับทานทุกประการ  
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.  

ขาพเจารับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนด ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ
ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  
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. 

ลายมือช่ือผูขอเปดบัญชี …………………………………………………………………..…. วันที่ 
Signature of Applicant (....................................................) Date 

ลายมือช่ือเจาหนาท่ีผูรับเอกสาร …………………………………………………………………..…. วันที่ 
Signature of Officer    (....................................................) Date 

who receives the document 



 

 -   

1.
   .   55   .  45 – 55   .  35 – 44   .   35  

2.      
   .  75  
   .  50  75  
   .  25  50  
   .  25  

3.
   .  
   .  
   .  
   .   

4.   (  1 )
   .    
   .    
   .    
   .    

5.
   .   1     .  1  3   .   3  5     .   5  

6.  
.    
.    
.    
.     

7.  

   .   1  2.5%  
   .   2  7%  1% 
   .   3  15%   5% 
   .   4  25%  15%  

1   2      3    4 



8.   
.   
.  
.  
.    

9. /  
   .  5%     .   5%-10%   
   .   10%-20%     .    20%  

10.  100,000   85,000  
.  
.  
.  
.   

 
11.   

     
       .        .    .   

 
12.   

.        .     .  

   
 (Risk Profile)  /  

 Saving Plan  /  Saving 
Plan  

 …………………………………………… 
(    )  

 .............. / ................ / ................ 

 
  :                 

   :                 

 ______________ 

 ____________ 

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

 ........./............../...........

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

........./............../........... 







1)  

2) 12 3 

( "1" 12 )

3)  FAX กลับ   02-286-4470, 02-672-1180

/ Pay-in Slip  " . " / CUSTOMER'S COPY

 175 17 10120 

: 02-672-1111 Tax ID. 3031250055

/ KASIKORNBANK 745-1-02805-1 ( )

/ BANK OF AYUDHYA 777-0-04569-0 ( 3)

/ BANGKOK BANK 142-3-09087-5 ( )

SERVICE CODE : ASPFUND
/Unitholder Name _____________________________________________________________________________________________ /Date________________________

/ Unit holder ID + / Fund Code (Ref.No.1)

/Fund Name____________________________________________

/ Date  / Branch  / Baht

Cash Please write amount in words

/ Please cut along the dotted line
...............................................................................................................................................................................................................................................................

/ Pay-in Slip " . " / BANK'S COPY

 175 17 10120 

02-672-1111 Tax ID. 3031250055

/ KASIKORNBANK 745-1-02805-1 ( )

/ BANK OF AYUDHYA 777-0-04569-0 ( 3)

/ BANGKOK BANK 142-3-09087-5 ( )

SERVICE CODE : ASPFUND
 /Unitholder Name ____________________________________________________________________________________________ /Date_______________________

/ Unit holder ID + / Fund Code (Ref.No.1)

/Fund Name____________________________________________

/ Date  / Branch  / Baht

Cash Please write amount in words

/ Cheque No.

/ Cheque No.

15.30 .
  

 0-2672-1111  Email: @assetfund.co.th

 / Bank Name

 / Bank Name

/ Pay-in Slip (

) TO:

                                                                              FAX: 02-286-4470, 02-672-1180
: ………………........ / ...........................



1.

-
-
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* : /
*  :

-  3  
- 
-  ( )

-  / 

* :
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2. : " "
3. : - Pay-in 3  ( . / . / . )

- " . "
- ATM  ( )

4. Fax  เงินมาที่   02-286-4470  
 15.30    02-672-1111 โทรสาร 02-6721180

    ( 02-672-1111)

- -
002 (ASP) 070 (ASP-OIL)

005 (ASP-GDF) 071  (ASP-GOLD)

LTF RMF 073 500 (ASP-S&P500)

001 (ASP-LTF)

030 (ASP-GLTF) 019 (ASP-GAF)

006 (ASP-FRF) 025 (ASP-NGF)

007 (ASP-ERF) 038

008 (ASP-MRF) (ASP-ASIAN)

16 040 (ASP-BRIC)

016 2 (ASP2)

ATM
(1)  ATM

(2) " " " "
(3)

" "
(4)  " " " . "
(5) " "

"  Reference No."
(6)

(7)

(8) ATM SLIP

ATM
(1)  ATM

(2) " "
(3) 5 50102
(4)

(5) 12

"1"

(6)

(7) ATM SLIP



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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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 _____________________ 


