
 

 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชใีหม ่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. แลนด ์แอน ์เฮา้ส ์

2. ค าสัง่ซือ้ + หลกัฐานการโอนเงนิ (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. เอกสาร FATCA 
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทัง้หมด ไม่ตอ้งใช ้

เอกสารเพิม่ 
- กรณีตอบในหัวขอ้ “บคุคลอเมรกินั” วา่ 

“ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 
เพิม่ 

กรณีตอบในหัวขอ้  “ค าถามเพิม่เตมิ” 

วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งใชฟ้อรม์ 
W-8BEN เพิม่ 

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 ี“บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

 

 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
สาขา ควิเฮา้ส ์ลมุพนิี 

เลขทีบ่ัญช ี539-0-
00105-5  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขา สวนพล ู

เลขทีบ่ัญช ี064-1-
06608-7 

 

ธนาคารกรุงเทพ 

สาขา สวนพล ู
เลขทีบ่ัญช ี200-3-

03485-3  

ธนาคารไทยพาณชิย ์

สาขา อาคารควิเฮา้ส ์
ลมุพนิ ี

เลขทีบ่ัญช ี227-3-
01446-6 

 

ธนาคารกรุงไทย 

สาขา ควิเฮา้ส ์ลมุพนิี 
เลขทีบ่ัญช ี492-6-

00046-6  

ธนาคารทหารไทย 

สาขา ส านักลมุพนิี 
เลขทีบ่ัญช ี889-

1001361-5 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 Land and Houses Fund Management Company Limited 

 





หมายเลขบัตรประชาชน

ใหเลือกคำตอบที่คิดวาดีที่สุดสำหรับนักลงทุนเพียง 1 คำตอบ

1. ปจจุบันทานอายุเทาไหร (กรณีบุคคลธรรมดา)

( 1 ) เกิน 60 ป    ( 2 ) 50 - 60 ป

( 3 ) 35 - 49 ป    ( 4 ) ต่ำกวา 35 ป

1. ธุรกิจกอตั้งมาเปนระยะเวลาเทาไหร (กรณีนิติบุคคล)

( 1 ) 1 - 3 ป   ( 2 ) 4 - 6 ป

( 3 ) 7 - 10 ป    ( 4 ) 10 ปขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาของทาน (กรณีบุคคลธรรมดา)

( 1 ) ต่ำกวาปริญญาตรี  ( 2 ) ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป

2. ประเภทธุรกิจ (กรณีนติิบุคคล)

( 1 ) อ่ืนๆ....................................... ( 2 ) สถาบันการเงิน

3. ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพย หมายถึง 

หนวยลงทุน, หุนกู, หุน, พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารอนุพันธ)

( 1 ) ไมมี    ( 2 ) นอยกวา 1 ป

( 3 ) 1 - 5 ป   ( 4 ) มากกวา 5 ป 

4. ระยะเวลาท่ีทานคาดวาไมจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้ 

( 1 ) นอยกวา 1 ป    ( 2 ) 1 - 3 ป

( 3 ) 3 - 7 ป   ( 4 ) มากกวา 7 ป

5. ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนในสวนน้ีเพ่ือเปนคาใชจายประจำหรือไม 

( 1 ) ตองการมากท่ีสุด   ( 2 ) ตองการบาง

( 3 ) ตองการเพียงเล็กนอย   ( 4 ) ไมมีความตองการ

6. สัดสวนเงินลงทุนในสวนน้ีเมื่อเทียบกับทรัพยสินของทาน

( 1 ) มากกวารอยละ 60   ( 2 ) รอยละ 30 - 60  

( 3 ) รอยละ 10 - 30   ( 4 ) นอยกวารอยละ 10

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของทาน

( 1 ) ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับ

      ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบาง

( 2 ) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพื่อมีโอกาสไดรับ

      ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบาง 

( 3 ) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทน

      ที่สูงขึ้น 

( 4 ) อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจำกัดในการลงทุน

แบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับความเสี่ยง
ของลูกคาในการลงทุนที่เหมาะสม

Customer Risk Profile Form

ชื่อ - นามสกุล

Passport No.

โทรศัพทมือถือ

ลงลายมือชื่อ (ผูลงทุน)

วันที่ทำแบบสอบถาม

8. การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว 

แตมีความเส่ียงท่ีจะทำใหขาดทุนไดมากข้ึนไดเชนกัน ทานสามารถรับความเส่ียงจาก

การลงทุนได ในระดับใด

( 1 ) นอยท่ีสุด โดยตองการเนนการลงทุนที่สรางกระแสรายไดประจำและใหความ

      ปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แมวาจะไดรับผลตอบแทนในระดับต่ำที่สุด 

( 2 ) รับได ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุน

      ไดบางเพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยาว 

( 3 ) ปานกลาง โดยสามารถรับความเส่ียงไดพอสมควร เพื่อสรางโอกาสในการได

      รับผลตอบแทนท่ีสูงกวาในระยะยาว

( 4 ) มาก โดยสามารถรับความเส่ียงไดสูงสุด เพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบ

      แทนท่ีสูงสุดในระยะยาว 

9. ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทน

ในระดับที่ต่ำกวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทำใหอำนาจในการซื้อลดลงได เมื่อพิจารณาถึง

เปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปน้ีตรงกับทานมากท่ีสุด 

( 1 ) เงินตนสำหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ำกวาอัตรา

      เงินเฟอ

( 2 ) รับความเส่ียงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจาก

      การลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ

( 3 ) เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความ

      เส่ียงได 

( 4 ) ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากท่ีสุด โดยสามารถรับความเส่ียง

      ไดเต็มที่ 

10. ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมไดมากเพียงใด 

( 1 ) ต่ำกวารอยละ 10   ( 2 ) รอยละ 10 - 20

( 3 ) รอยละ 20 - 50    ( 4 ) มากกวารอยละ 50 

คำถามขอ 11 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ

11. สำหรับการลงทุน ในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตางประเทศต้ังแตรอยละ 

20 ของ NAV ทานสามารถรับ ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไดหรือไม

(   ) ได      (   ) ไมได 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ หากภายหลัง

มีการเปล่ียนแปลงขอมูลและรายละเอียดดังกลาว ขาพเจาจะแจงใหบริษัททราบทันที

สำหรับเจาหนาท่ี

ลงลายมือชื่อเจาหนาที่
ผูแนะนำการลงทุน

เลขท่ี
ใบอนุญาต 

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 เปนตนไป

คะแนนท่ี ไดของลูกคา                                  คะแนน

        คะแนน   Risk Profile  ระดับความเส่ียง รับความเส่ียงเรื่อง
                 ของกองทุน  อัตราแลกเปล่ียน 

(   )  ต่ำกวา 15      ระดับ 1      ระดับ 1     (   ) ได 
(   )   15 -21      ระดับ 2   ระดับ 1 - 4     (   ) ไมได 
(   )  22 - 29      ระดับ 3     ระดับ 1 - 5
(   )  30 - 36      ระดับ 4       ระดับ 1 - 7
(   )  37 ขึ้นไป     ระดับ 5     ระดับ 1 - 8



สัดสวนการลงทุน

หากคะแนนไมถึง  15

  ระดับคะแนน    
 

  ระดับความเส่ียง    
     ของลูกคา

นักลงทุนที่รับความเส่ียงไดต่ำ
ตองการผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกวา  การฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอย ไมตองการ
ความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค
การลงทุนในระยะส้ันๆ

ระดับ 1 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความ
เสี่ยงระดับ 2-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 20 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

15 - 21 คะแนน 
นักลงทุนที ่ร ับความเสี ่ยงได
ปานกลางถึงคอนขางต่ำ จัดเปน
ผูลงทุนที่รับความเส่ียงไดนอย 
เนนปกปองเงินลงทุน โดยมุงหวัง
โอกาสรับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอ
จากการลงทุน

ระดับ 1 ถึง 4 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงระดับ 5-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 
20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

22 - 29 คะแนน 
นักลงทุนที ่ร ับความเสี ่ยงได 
ปานกลางถึงคอนขางสูง สามารถ
ยอมรับมูลคาการลงทุนท่ีลดลง
เปนคร้ังคราวได

ระดับ 1 ถึง 5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงระดับ 6-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 
20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

30 - 36 คะแนน 
นักลงทุนที่รับความเส่ียงไดสูง
ทานสามารถรับความผันผวน
ของตลาดได และยอมรับการ
ขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบ
โตของเงินลงทุนและผลตอบ
แทนในระยะยาว

ระดับ 1 ถึง 7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเส่ียงระดับ 8 ได แตไมควรเกินรอยละ 20 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

37 คะแนนขึ้นไป 

1
ต่ำ

2.
ปานกลางคอนขางต่ำ

3
ปานกลางคอนขางสูง

4
สูง

5
สูงมาก

นักลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดสูงมาก
ทานสามารถรับความเสี่ยงใน
ระดับท่ีสูงมากได ตลอดท้ังยอมรับ
การขาดทุนอยางมีนัยสำคัญ
ได หากมีโอกาสไดรับผลตอบ
แทนสูงจากการลงทุน

ระดับ 1 ถึง 8

ประเภทนักลงทุน ระดับความเส่ียงที่สามารถลงทุนได

ระดับความเส่ียงท่ีคุณรับได

คำแนะนำเร่ืองการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation )

กองทุนรวมตลาดเงิน
ท่ีลงทุนเฉพาะในประเทศ

ระดับเส่ียงสูงระดับเส่ียงต่ำ

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมท่ีมีการลงทุน
ในทรัพยสินทางเลือก

1 2 3 4 5 6 7 8

ระดับความเส่ียงของกองทุน

1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

2. กองทุนรวมตลาดเงิน

ระ
ดับ

ต่ำ

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก 
หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผล
อื่นตามท่ีสำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบ
กำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ปนับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสิน

หรือเขาทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง 
ไมเกิน 3 เดือน

มีนโยบายลงทุนในตางประเทศบางสวน แตไมเกินรอยละ 50 ของ NAV 
โดยลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนด
ชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 
1 ปนับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทำสัญญาน้ัน รวมท้ังมี portfolio 
duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน

3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 
80 ของ NAV

4. กองทุนรวมตราสารหน้ี

มีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป 

มีนโยบายลงทุนไดท้ังในตราสารทุนและตราสารหน้ี

มีนโยบายมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม
โดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

มีนโยบายลงทุนในทรัพยสินท่ีเปนทางเลือกใหมในการลงทุนหรือมีโครงสรางซับซอน
เขาใจยาก เชน commodity/gold fund /oil fund/derivatives ท่ีไมใชเพ่ือ hedging 
ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงท่ีไมคุมครองเงินตน  

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 
65 ของ NAV 

5. กองทุนรวมผสม

6. กองทุนรวมตราสารทุน

7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

8. กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก
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ก

หมายเหตุ  
1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศที่ ไมปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน
  ทั้งจำนวนผูขายตองเตือนผูลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไมวาผูลงทุนจะมี 
  risk profile อยางไร
2.การขายกองทุนประเภทเส่ียงสูงมาก ผูขายจะตองใหคำแนะนำแกผูลงทุนถึงลักษณะ
  ของกองทุนและความเส่ียงโดยละเอียดในทุกกรณี

ประเภทผูลงทุน

เสี่ยงต่ำ  > 60%

 > 70%

 > 60%

 > 40%

 > 30%

 < 20%

 < 20%

 < 10%

 < 10%

 <  5%

 < 10%  <  5%

 < 10% 

 < 10%

 < 20%

 < 30%

 < 20% 

 < 30%

 < 40%

 < 60%

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

เสี่ยงสูง

เส่ียงสูงมาก

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น

ตราสารหน้ีภาครัฐ
ที่มีอายุ > 1 ป

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน

ตราสารทุน การลงทุน
ทางเลือก *

* รวมถึง สินคาโภคภันฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

คำเตือน

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน
- ลูกคายินยอมใหขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองแทจริงแกผูแนะนำการลงทุนเพ่ือประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทำแบบสอบถามน้ีเพื่อประโยชน ในการรับทราบ
  ความเส่ียงในการลงทุนที่รับไดของตนเอง
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แบบฟอร์มการทาํความรู้จักลูกค้าแบบฟอร์มการทาํความรู้จักลูกค้า  ((KKYYCC))  สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา  
ข้อมูลในส่วนที# 1 และ 2 ของลูกค้ารายใหม่ที#เปิดบัญชีหรือก่อนทาํธุรกรรมครั/งแรก 
 

ส่วนที# 1 ข้อมูลพื /นฐานของลูกค้า ให้ทําเครื#องหมาย ���� ในช่อง         โดยการสอบถามข้อมูลลูกค้า และต้องระบุทุกข้อ ซึ#งเป็นไปตามที#กฎหมายกําหนด 
ชื�อบญัชีลกูค้า : ................................................................... ..สญัชาติ ...................เลขบตัรประจําตวั.................................. 
ถิ�นที�อยู(่ประเทศ) ............................เพศ................วนัเดือนปีเกิด.................................................สถานภาพ ............. ........ 
ชื�อ-นามสกลุคู่สมรส...................................................เลขบตัรประจําตวัคู่สมรส.................................. 

 
หน่วยงานที�ดแูลลกูค้า : ................ 

 
รหสัเจ้าหน้าที� : ......................... 

ชื�อผู้ รับมอบอํานาจ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ ผู้ มีอํานาจในการสง่คําสั�งแทนลกูค้า (ถ้ามี) : …………………...……………………………………………….........…………………………………………….. 
 

1 ชื�อ-ที�อยู ่ที�ทํางาน 
ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน 
สถานที�สะดวกในการติดตอ่ 
อาชีพ 

........................................................................................................................................................... ตําแหน่ง .........................โทร............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....โทร……………….......          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....โทร)............................  
       บริษัท                                   รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ           เจ้าของกิการ                                นกัเรียน-นกัศึกษา               อื�น ๆ (ระบ)ุ.................... 

2 ฐานะการเงิน  
(รายได้เฉลี�ยต่อเดือน) 

       ตํ�ากวา่  50,000 บาท      50,001 – 100,000 บาท                  100,001 – 300,000 บาท 
       300,001 – 500,000 บาท     500,001 – 1,000,000 บาท                                    1,000,000 บาทขึ @นไป 

3 แหลง่ที�มาของรายได้        เงินออม                                ธุรกิจสว่นตวั                               รับจ้าง                                         มรดกหรือของขวญั            ขายหลกัทรัพย์,หน่วยลงทนุ 
       ขายอสงัหาริมทรัพย์               เงินเดือน                                    ค่าธรรมเนียมนายหน้า                  อื�นๆ (ระบุ) ........................... (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

4 วตัถปุระสงค์ในการทําธุรกรรม        หลกัประกนัหลงัเกษียน          เพื�อการลงทนุ                              เก็งกําไร                                      ประโยชน์ทางภาษี              ศึกษาเรียนรู้ 
       ทนุการศึกษา                         อื�นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

5 ประสบการณ์การลงทนุ        ไมมี่                                      1 – 3 ปี                                      3 – 6 ปี                                        6 – 15 ปี                            15 ปีขึ @นไป       
       อื�นๆ(ระบ)ุ  ............................................................................................................................................................................................................... 

6 
 
 

ลกัษณะการทําธุรกรรม 
 
 

       เพื�อตนเอง     
       เพื�อบคุคลอื�น (ผู้ รับประโยชน์และผู้ มีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในทอดสดุท้าย)  ระบชืุ�อ – สกลุ ................................................................................. 
      ความสมัพนัธ์กบัผู้ เปิดบญัชี .................................................................................เลขบตัรประชาชน ........................................................................... 

7 ข้อมลูเพิ�มเติม        ข้าพเจ้าเป็นนกัการเมืองหรือมีความสมัพนัธ์เกี�ยวข้องกบันกัการเมือง              ข้าพเจ้าเคยมีประวติัการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงิน 
       ข้าพเจ้ามีอาชีพที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจดงันี @ สํานกังานกฏหมาย ธุรกิจซื @อขายเพชรพลอย วตัถโุบราณ ทองคํา ธุรกิจแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ บริการโอน
เงิน สถานคาสิโนและการพนนั โรงงานผลิตอาวธุ ตวัแทนขายอาวธุ  หรือตวัแทนขายหรือผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ ยืมเงินนอกระบบ 
                                                                              ลงชื�อ .................................................................. ลายมือชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ / ผู้แทนตามกฏหมาย 
                                                                                       (…………………………...…………….…)Signature of Unitholder / Legal Representative 
                                                                                           วนัที� ............../................/................ 

 

ส่วนที# 2 ข้อมูลที#ต้องตรวจสอบ และสอบถาม  ให้ทาํเครื#องหมาย ���� ในช่อง       หน้าข้อความที#เหมาะสม 

1 การตรวจสอบข้อมลูและเอกสาร ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูลกูค้าในใบคําขอ (แบบฟอร์มใบคําขอเปิดบญัชี) และส่วนที� 1 ของแบบฟอร์มนี @ แล้ว    
        ข้อมลูครบถ้วน            ข้อมลูไมค่รบถ้วน (ระบ)ุ  ............................................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ (ตามที�กําหนดในภาคผนวก) แล้ว   
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไมค่รบถ้วน (ระบ)ุ  …….……........................................................................................................... 

2 การตรวจสอบรายชื�อลกูค้ากบั
รายชื�อเฝ้าระวงั 

ได้ตรวจสอบชื�อของลกูค้า ผู้ รับประโยชน์ในรายชื�อ PEPs / Sanction List / NCCT แล้ว 
        ไม่พบชื�อลกูค้าใน List ต่างๆ    
        พบชื�อลกูค้าใน List (ระบ)ุ ............................................................................... (ให้จัดทํา Checklist ในหน้า 2 สว่นที� 3 และสว่นที� 4 ด้วย)  

3 การตรวจสอบชื�อ, วนัเดือนปีเกิด
และสญัชาติ (หรือผู้ รับมอบ
อํานาจ) 

ได้ตรวจสอบรูปพรรณของลกูค้า ชื�อ, วนัเดือนปีเกิด, และสญัชาติของลกูค้าจากเอกสารการแสดงตนฉบบัจริง (ที�มีรูปถ่าย) พร้อมลงนามในสําเนาเอกสาร เพื�อ
รับรองการตรวจสอบกบัเอกสารฉบบัจริง ดงัตอ่ไปนี @  
        บตัรประชาชน            หนงัสือเดินทาง (Passport)                ใบต่างด้าว      อื�นๆ (ระบ)ุ ................................ 

4 การตรวจสอบที�อยู ่ ได้ตรวจสอบที�อยูจ่ากหลกัฐานที�นํามาแสดงดงัต่อไปนี @ 
        บตัรประชาชน            ใบเสร็จรับเงินภาษีอากร                ใบแจ้งหนี @ค่าสาธารณปูโภค     อื�นๆ (ระบ)ุ ................................ 

5 ประมาณการการทําธุรกรรมต่อเดือน ประมาณจํานวนธุรกรรมและประเภทธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบับญัชีนี @ ...................................................................................................................................... 
6 กรณีลกูค้าระดบั 2 ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของวตัถปุระสงค์ในการเปิดบญัชีหรือทําธุรกรรม 

        เหมาะสม             ไมเ่หมาะสมเพราะ (ระบ)ุ  .......................................................................................................................... 
ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของอาชีพ ตําแหน่งหน้าที� และแหลง่ที�มาของเงินที�นํามาลงทนุ 
        เหมาะสม             ไมเ่หมาะสมเพราะ (ระบ)ุ  .......................................................................................................................... 
ได้พิจารณาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัผู้ รับประโยชน์ของลกูค้า 
        ไมมี่ความสมัพนัธ์             มีความสมัพนัธ์ (ระบ)ุ  ............................................................................................................................... 

 

บันทกึรายละเอียดโดยพนักงาน หรือตวัแทน 
ชื�อ  ...................................ตําแหน่ง........................... 
ความเห็น  ................................................................. 
................................................................................. 
        ระดบั 1             ระดบั 2            ระดบั 3 
ลายเซน็..................................................................... 
วนัที�.......................................................................... 

ตรวจสอบ / อนุมัต ิ(ลูกค้าระดบั 1 และ 2) โดยเจ้าหน้าที#
บริหาร / ผู้บริหารตามอํานาจอนุมัติ 
ชื�อ  ........................................ตําแหน่ง................................. 
ความเห็น  ............................................................................ 
............................................................................................. 
ลายเซน็ ................................................................................ 
วนัที� ..................................................................................... 
 

ผู้บริหารระดบัสูงหรือผู้ที#ได้รับมอบอํานาจอนุมัต ิ
(ลูกค้าระดบั 1 และ 2 กรณีเอกสารการทาํ KYC ไม่
ครบถ้วน)  
ชื�อ  ........................................ตําแหน่ง................................. 
ความเห็น  ............................................................................ 
............................................................................................. 
ลายเซน็ ................................................................................ 
วนัที� ..................................................................................... 

เจ้าหน้าที# AML/CFT (ได้ตรวจสอบชื�อของ
ลกูค้า ผู้ รับประโยชน์ในรายชื�อ PEPs / 
Sanction List / NCCT แล้ว 
        ไม่พบชื�อลกูค้าใน List ต่างๆ   
พบ   ชื�อลกูค้าใน List (ระบ)ุ  
ลายเซน็.............................................................. 
วนัที� ................................................................... 
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หมายเหต ุ: ลกูค้าความเสี�ยงระดบั 1 ให้กรอกสว่นที� 1 และสว่นที� 2 ข้อ 1-5 / ลกูค้าความเสี�ยงระดบั 2 ให้กรอกสว่นที� 2 ข้อ 6 ด้วย และลกูค้าความเสี�ยงระดบั 3 ให้กรอกทกุหน้า  (เอกสารนี @เป็นความลบัห้ามมิให้ลกูค้าทราบโดยเด็ดขาด) 
                    

ส่วนที# 3 โปรดกรอกข้อมูล หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มที#มีความเสี#ยงสูง ดังต่อไปนี / :  

1 ลกูค้าระดบั 3  
(Special Customer) 

เจ้าของบญัชีหรือผู้ มีอํานาจลงนามในบญัชี ลกูค้าผู้ ทําธุรกรรมเป็นผู้ ที�อยูใ่นกลุม่รายชื�อตามรายการดงัต่อไปนี @ (ทําเครื�องหมาย � ใน       ตามข้อเท็จจริง พร้อมทั @งระบุ
รายละเอียดด้วย 
        ลกูค้าเป็นนกัการเมือง หรือเกี�ยวข้องกบันกัการเมือง (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
        กรุณาระบตํุาแหน่งของนกัการเมือง หรือความสมัพนัธ์ ....................................................................................................................................... 
 
        ลกูค้ามีถิ�นฐานอยูใ่นกลุม่ประเทศที�มีความเสี�ยงสงู (กลุม่ประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือมีระบบการป้องกันการฟอกเงินที�ไมไ่ด้

มาตรฐานเพียงพอ (NCCTs / Tax Haven Countries) (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบชืุ�อประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�อยูใ่นกลุม่ NCCT หรือประเทศที�มีความเสี�ยงสงู .............................................................................. 
 
        ลกูค้าเป็นผู้ มีเงินได้จากแหลง่ที�มาในประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�มีความเสี�ยงสงู (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบชืุ�อประเทศ ......................................................................................................................................................................................... 
 
 ลกูค้าทําธุรกิจที�มีความเสี�ยงต่อการฟอกเงิน ได้แก่ ธุรกิจการพนนั ค้าอาวธุ หรือซื @อขายแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  
 (ดอูาชีพที�มีความเสี�ยงในด้านการฟอกเงิน – ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบปุระเภทธุรกิจของลกูค้า ...................................................................................................................................................................... 
 
        อื�นๆ (ระบ)ุ ...................................................................................................................................................................................................... 

 
ส่วนที# 4 โปรดกรอกข้อมูลเพิ#มเติมให้สมบูรณ์ หลังจากที#ได้กรอกข้อมูลในส่วนที# 3 แล้ว :  

1 แหลง่ที�มาของ
สินทรัพย์ของลกูค้า 

ระบรุายละเอียดแหลง่ที�มาของสนิทรัพย์และมลูคา่สทุธิโดยประมาณสนิทรัพย์ของลกูค้ามีที�มาจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        ธุรกิจสว่นตวั   รายได้จากการรับจ้างทํางาน 
        การลงทนุ   มรดก 
        อื�นๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................................................................................................ 
 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิโดยประมาณ : ........................................................ บาท 

2 การตรวจสอบข้อมลู
และเอกสาร 

ได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารยืนยนัแหลง่ที�มาของเงินที�นํามาลงทนุ และประเมินฐานะการเงิน (net worth)  แล้ว    
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบ)ุ  
........................................................................................................................  
        ฐานะการเงินเหมาะสม           ฐานะการเงินไม่เหมาะสม (ระบ)ุ  
.............................................................................................................. 

3 การตรวจสอบผู้ รับ
ประโยชน์ 

ได้ตรวจสอบรูปพรรณของผู้ รับประโยชน์ ชื�อ, วนัเดือนปีเกิด, และสญัชาติของลกูค้าจากเอกสารการแสดงตนฉบบัจริง (ที�มีรูปถ่าย) พร้อมลงนามในสําเนาเอกสาร เพื�อ
รับรองการตรวจสอบกบัเอกสารฉบบัจริง ดงัตอ่ไปนี @  

        บตัรประชาชน            หนงัสือเดนิทาง (Passport)                 ใบตา่งด้าว       อื�นๆ(ระบ)ุ  
....................................... 

4 การตรวจสอบอาชีพ 
ตําแหน่งและสถานที�
ทํางาน 

ได้ตรวจสอบอาชีพ ตําแหน่งหน้าที� และสถานที�ทํางานของลกูค้าแล้ว 
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไม่ครบถ้วน 
(ระบ)ุ  ........................................................................................................................ 

หมายเหต ุ: ทกุข้อที�จําเป็นต้องสอบถามหากได้รับคําตอบไมส่มบรูณ์ หรือไมค่รบถ้วน พนกังานต้องมีความเห็นที�เหมาะสมสนบัสนนุคําตอบนั @น และต้องให้เจ้าหน้าที�บริหารตรวจ และพิจารณาเหตผุล
ประกอบการตดัสินใจวา่จะเปิดบญัชีให้หรือไม ่
การเปิดบัญชีสําหรับลูกค้าระดับ 3 ต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที#ได้รับมอบอํานาจให้ทาํหน้าที#แทน  
 
ลายเซ็นผู้บริหารระดบัสงูหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจให้ทําหน้าที�แทน 
 
ชื�อ : ............................................................................. 
 
ตําแหน่ง : ............................................................................. 
 
วนัที� :           .............................................................................. 
 
ข้อกําหนด (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 



         

    กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูง
    กวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา หรือเปนการลงทุนที่ ไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ
    ในกรณีของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนไมไดมีการปองกันความเสี่ยง
    อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนนี้อาจจะ
    มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไร
    จากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับคืนต่ำกวาเงินทนุเริ่มแรกก็ได
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ต้นฉบับ สำหรับบลจ. / นายทะเบียน

 คำส่ังซื้อหนวยลงทุน

ชื่อกองทุน ........................………………………………….........………..............……....        วันที่  ….............……………..…………..…………

ชื่อผูถือหนวยลงทุน ................................……....……………..........…………….................        ผานตัวแทน / สาขา ………….…..…………………

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน              เบอร โทรศัพท …………...........…..…………………
  

-- - -

จำนวนเงิน (ตัวเลข)         บาท  จำนวนเงิน (ตัวอักษร) 

      เงินนำฝากเขาบัญชีธนาคาร                บัตรเครดิต  ..........................................................       Visa     Master
      เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร .......................................................................................       หมายเลขบัตรเครดิต
      เลขท่ี .................................................................................................................................                                                                                    
      เช็คเลขที่ ...........................................................................................................................                                 
      ธนาคาร ...................................... สาขา ..........................................................................       บัตรหมดอายุ  
      หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขท่ีบัญชีที่ทานแจงความประสงคไวกับทางบริษัทจัดการ

      ธนาคาร ...................................... เลขที่บัญชี .................................................................... 
                                   
                    

1. ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ี ไดรับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย
   ชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน
   โอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว และรับทราบวาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยอยูภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ขาพเจาไดรับคูมือ
   ภาษีที่เกี่ยวกับกองทุนดังกลาวแลว
3. กรณีรายการน้ีเปนรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปล่ียนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) 
   ยินยอมใหบริษัทจัดการโอนยายกองทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF (แลวแตกรณี) อ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนหรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เม่ือมีเหตุใหตอง
   เลิกกองทุนรวมดังกลาว. 
4. หากขาพเจาสงคำส่ังน้ีทางโทรสาร ขาพเจายอมรับวา คำส่ังดังกลาวจะยังไมสมบูรณจนกวาขาพเจาจะไดติดตอกับบริษัทจัดการ และไดรับการยืนยันตามคำส่ังดังกลาวแลว ขาพเจา
   ตกลงสงตนฉบับคำส่ังใหบริษัทจัดการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ ไดสงคำสั่งทางโทรสารแลว และในกรณีที่ปรากฎวาขอมูลตามโทรสารกับคำสั่งตนฉบับไมตรงกัน หรือบริษัทจัดการ
   ไมไดรับคำสั่งตนฉบับ ขาพเจาตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำส่ังทางโทรสารทุกประการ
5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลวโดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ี
   เรียบรอยแลว ซ่ึงขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนในกองทุนน้ี หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ขาพเจารับทราบ
   และยอมรับความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศน้ันๆ เชน ความผันผวนของราคา/มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุน ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความเส่ียง
   ของประเทศท่ีลงทุนหรือเก่ียวของกับการลงทุน รวมไปถึงความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจสงผลใหขาพเจาไดรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจไดรับคืนเงิน
   ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
6. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืน
   หนวยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีมีคำส่ังไว และผูลงทุนควรซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
   ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุนและเก็บขอมูลดังกลาวเพ่ือใช ในการอางอิงในอนาคต หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียด
   เพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ช่ือตัวแทน / สาขา .............................................  ช่ือผูแนะนำการลงทุน .............................................. 
        
ผูอนุมัติ       .....................................................  รหัสผูแนะนำการลงทุน ...........................................                                       

ผูบันทึกรายการ        .............................................................  

รหัสพนักงานผูแนะนำบัญชี    ............................................................

ผูอนุมัติ         ............................................................

สำหรับตัวแทนขาย สำหรับนายทะเบียน 

/

  เดือน             ป

คำเตือน


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเส่ียงขางตนแลว 

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


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

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

    ..................................................................................................................... ลายมือชื่อเจาของบัตร                                                           

ชำระเงินโดย (เลือกขอใดขอหน่ึง) 

ชำระเงินเขาบัญชี บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน ธนาคาร ...............................................................................................................................

SUB:290317-001

ลูกคา

กองทุน

(1-5)

(1-8)

โปรดระบุระดับความเส่ียง

ขาพเจาไดอานและทำความเขาใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเส่ียงที่ขาพเจายอมรับไดกอนตัดสินใจลงทุน
(เอกสารเรื่องความเส่ียงที่ยอมรับไดอยูดานหลังของใบคำส่ังซื้อนี้) 
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สำเนา1 สำหรับตัวแทน

 คำส่ังซื้อหนวยลงทุน

ชื่อกองทุน ........................………………………………….........………..............……....        วันที่  ….............……………..…………..…………

ชื่อผูถือหนวยลงทุน ................................……....……………..........…………….................        ผานตัวแทน / สาขา ………….…..…………………

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน              เบอร โทรศัพท …………...........…..…………………
  

-- - -

จำนวนเงิน (ตัวเลข)         บาท  จำนวนเงิน (ตัวอักษร) 

      เงินนำฝากเขาบัญชีธนาคาร                บัตรเครดิต  ..........................................................       Visa     Master       
      เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร .......................................................................................       หมายเลขบัตรเครดิต
      เลขท่ี .................................................................................................................................                                                                                    
      เช็คเลขที่ ...........................................................................................................................                                 
      ธนาคาร ...................................... สาขา ..........................................................................       บัตรหมดอายุ  
      หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขท่ีบัญชีที่ทานแจงความประสงคไวกับทางบริษัทจัดการ

      ธนาคาร ...................................... เลขที่บัญชี .................................................................... 
                                   
                    

1. ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ี ไดรับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย
   ชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน
   โอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว และรับทราบวาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยอยูภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ขาพเจาไดรับคูมือ
   ภาษีที่เกี่ยวกับกองทุนดังกลาวแลว
3. กรณีรายการน้ีเปนรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปล่ียนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) 
   ยินยอมใหบริษัทจัดการโอนยายกองทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF (แลวแตกรณี) อ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนหรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เม่ือมีเหตุใหตอง
   เลิกกองทุนรวมดังกลาว. 
4. หากขาพเจาสงคำส่ังน้ีทางโทรสาร ขาพเจายอมรับวา คำส่ังดังกลาวจะยังไมสมบูรณจนกวาขาพเจาจะไดติดตอกับบริษัทจัดการ และไดรับการยืนยันตามคำส่ังดังกลาวแลว ขาพเจา
   ตกลงสงตนฉบับคำส่ังใหบริษัทจัดการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ ไดสงคำสั่งทางโทรสารแลว และในกรณีที่ปรากฎวาขอมูลตามโทรสารกับคำสั่งตนฉบับไมตรงกัน หรือบริษัทจัดการ
   ไมไดรับคำสั่งตนฉบับ ขาพเจาตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำส่ังทางโทรสารทุกประการ
5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลวโดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ี
   เรียบรอยแลว ซ่ึงขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนในกองทุนน้ี หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ขาพเจารับทราบ
   และยอมรับความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศน้ันๆ เชน ความผันผวนของราคา/มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุน ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความเส่ียง
   ของประเทศท่ีลงทุนหรือเก่ียวของกับการลงทุน รวมไปถึงความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจสงผลใหขาพเจาไดรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจไดรับคืนเงิน
   ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
6. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืน
   หนวยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีมีคำส่ังไว และผูลงทุนควรซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
   ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุนและเก็บขอมูลดังกลาวเพ่ือใช ในการอางอิงในอนาคต หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียด
   เพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ช่ือตัวแทน / สาขา .............................................  ช่ือผูแนะนำการลงทุน .............................................. 
        
ผูอนุมัติ       .....................................................  รหัสผูแนะนำการลงทุน ...........................................                                       

ผูบันทึกรายการ        .............................................................  

รหัสพนักงานผูแนะนำบัญชี    ............................................................

ผูอนุมัติ         ............................................................

สำหรับตัวแทนขาย สำหรับนายทะเบียน 

/

  เดือน             ป

คำเตือน

    ..................................................................................................................... ลายมือชื่อเจาของบัตร                                                           

ชำระเงินโดย (เลือกขอใดขอหน่ึง) 

ชำระเงินเขาบัญชี บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน ธนาคาร ...............................................................................................................................

SUB:290317-001

ลูกคา

กองทุน

(1-5)

(1-8)

โปรดระบุระดับความเส่ียง

         

    กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูง
    กวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา หรือเปนการลงทุนที่ ไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ
    ในกรณีของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนไมไดมีการปองกันความเสี่ยง
    อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนนี้อาจจะ
    มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไร
    จากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับคืนต่ำกวาเงินทนุเริ่มแรกก็ได

           


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

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


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

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

ขาพเจาไดอานและทำความเขาใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเส่ียงที่ขาพเจายอมรับไดกอนตัดสินใจลงทุน
(เอกสารเรื่องความเส่ียงที่ยอมรับไดอยูดานหลังของใบคำส่ังซื้อนี้) 
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สำเนา 2 สำหรับผู้ถือหน่วย

 คำส่ังซื้อหนวยลงทุน

ชื่อกองทุน ........................………………………………….........………..............……....        วันที่  ….............……………..…………..…………

ชื่อผูถือหนวยลงทุน ................................……....……………..........…………….................        ผานตัวแทน / สาขา ………….…..…………………

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน              เบอร โทรศัพท …………...........…..…………………
  

-- - -

จำนวนเงิน (ตัวเลข)         บาท  จำนวนเงิน (ตัวอักษร) 

      เงินนำฝากเขาบัญชีธนาคาร                บัตรเครดิต  ..........................................................       Visa     Master       
      เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร .......................................................................................       หมายเลขบัตรเครดิต
      เลขท่ี ................................................................................................................................                                                                                     
      เช็คเลขที่ ...........................................................................................................................                                 
      ธนาคาร ...................................... สาขา ..........................................................................       บัตรหมดอายุ  
      หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากเลขท่ีบัญชีที่ทานแจงความประสงคไวกับทางบริษัทจัดการ

      ธนาคาร ...................................... เลขที่บัญชี .................................................................... 
                                   
                    

1. ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ี ไดรับอนุมัติจากสำนักงานและท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย
   ชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
2. สำหรับกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน
   โอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว และรับทราบวาสิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยอยูภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ขาพเจาไดรับคูมือ
   ภาษีที่เกี่ยวกับกองทุนดังกลาวแลว
3. กรณีรายการน้ีเปนรายการเก่ียวกับการซ้ือ/สับเปล่ียนเขา/รับโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ขาพเจา (ผูถือหนวยลงทุน) 
   ยินยอมใหบริษัทจัดการโอนยายกองทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF (แลวแตกรณี) อ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนหรือตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เม่ือมีเหตุใหตอง
   เลิกกองทุนรวมดังกลาว. 
4. หากขาพเจาสงคำส่ังน้ีทางโทรสาร ขาพเจายอมรับวา คำส่ังดังกลาวจะยังไมสมบูรณจนกวาขาพเจาจะไดติดตอกับบริษัทจัดการ และไดรับการยืนยันตามคำส่ังดังกลาวแลว ขาพเจา
   ตกลงสงตนฉบับคำส่ังใหบริษัทจัดการ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ ไดสงคำสั่งทางโทรสารแลว และในกรณีที่ปรากฎวาขอมูลตามโทรสารกับคำสั่งตนฉบับไมตรงกัน หรือบริษัทจัดการ
   ไมไดรับคำสั่งตนฉบับ ขาพเจาตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำส่ังทางโทรสารทุกประการ
5. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดรับคำแนะนำท่ีเหมาะสมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและความตองการแลวโดยไดอานและเขาใจขอมูล/สาระสำคัญตางๆ ของกองทุนน้ี
   เรียบรอยแลว ซ่ึงขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนในกองทุนน้ี หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (FIF) ขาพเจารับทราบ
   และยอมรับความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศน้ันๆ เชน ความผันผวนของราคา/มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุน ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความเส่ียง
   ของประเทศท่ีลงทุนหรือเก่ียวของกับการลงทุน รวมไปถึงความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจสงผลใหขาพเจาไดรับกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน หรือ อาจไดรับคืนเงิน
   ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
6. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืน
   หนวยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีมีคำส่ังไว และผูลงทุนควรซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
   ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนของแตละกองทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจลงทุนและเก็บขอมูลดังกลาวเพ่ือใช ในการอางอิงในอนาคต หากทานตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียด
   เพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือขอขอมูลไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ช่ือตัวแทน / สาขา .............................................  ช่ือผูแนะนำการลงทุน .............................................. 
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ลูกคา

กองทุน
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โปรดระบุระดับความเส่ียง

         

    กรณีการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูง
    กวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา หรือเปนการลงทุนที่ ไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ
    ในกรณีของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนไมไดมีการปองกันความเสี่ยง
    อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนนี้อาจจะ
    มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไร
    จากอัตราแลกเปล่ียนหรือไดรับคืนต่ำกวาเงินทนุเริ่มแรกก็ได

           


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

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


ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน หรือ ผูแทนตามกฎหมาย ไดรับทราบระดับความเสี่ยงขางตนแลว 

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

ขาพเจาไดอานและทำความเขาใจและรับทราบเกี่ยวกับระดับความเส่ียงที่ขาพเจายอมรับไดกอนตัดสินใจลงทุน
(เอกสารเรื่องความเส่ียงที่ยอมรับไดอยูดานหลังของใบคำส่ังซื้อนี้) 



 

สัดสวนการลงทุน

หากคะแนนไมถึง  15

  ระดับคะแนน    
 

  ระดับความเส่ียง    
     ของลูกคา

นักลงทุนที่รับความเส่ียงไดต่ำ
ตองการผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกวา  การฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอย ไมตองการ
ความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค
การลงทุนในระยะส้ันๆ

ระดับ 1 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความ
เสี่ยงระดับ 2-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 20 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

15 - 21 คะแนน 
นักลงทุนที ่ร ับความเสี ่ยงได
ปานกลางถึงคอนขางต่ำ จัดเปน
ผูลงทุนที่รับความเส่ียงไดนอย 
เนนปกปองเงินลงทุน โดยมุงหวัง
โอกาสรับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอ
จากการลงทุน

ระดับ 1 ถึง 4 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงระดับ 5-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 
20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

22 - 29 คะแนน 
นักลงทุนที ่ร ับความเสี ่ยงได 
ปานกลางถึงคอนขางสูง สามารถ
ยอมรับมูลคาการลงทุนท่ีลดลง
เปนคร้ังคราวได

ระดับ 1 ถึง 5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงระดับ 6-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 
20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

30 - 36 คะแนน 
นักลงทุนที่รับความเส่ียงไดสูง
ทานสามารถรับความผันผวน
ของตลาดได และยอมรับการ
ขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบ
โตของเงินลงทุนและผลตอบ
แทนในระยะยาว

ระดับ 1 ถึง 7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเส่ียงระดับ 8 ได แตไมควรเกินรอยละ 20 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

37 คะแนนขึ้นไป 

1
ต่ำ

2.
ปานกลางคอนขางต่ำ

3
ปานกลางคอนขางสูง

4
สูง

5
สูงมาก

นักลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดสูงมาก
ทานสามารถรับความเสี่ยงใน
ระดับท่ีสูงมากได ตลอดท้ังยอมรับ
การขาดทุนอยางมีนัยสำคัญ
ได หากมีโอกาสไดรับผลตอบ
แทนสูงจากการลงทุน

ระดับ 1 ถึง 8

ประเภทนักลงทุน ระดับความเส่ียงที่สามารถลงทุนได

ระดับความเส่ียงท่ีลูกคารับได ระดับความเส่ียงแยกตามประเภทกองทุน

คำแนะนำเร่ืองการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation )

1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

2. กองทุนรวมตลาดเงิน

ระ
ดับ

ต่ำ

มีนโยบายลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ โดยลงทุนเฉพาะใน
ทรัพยสินเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด 
ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุ
สัญญาไมเกิน 397 วัน นับแตวันที่ลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทำสัญญา
นั้นและมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน

มีนโยบายลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศบางสวนแตไมเกินรอยละ 50 
ของ NAV  โดยลงทุนเฉพาะในทรัพยสินเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา
เงินฝากหรือตราสารหน้ีหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอก
ผลอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด ซ่ึงมีกำหนดชำระคืนเม่ือทวงถามหรือจะครบ
กำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 397 วัน นับแตวันท่ีลงทุนในทรัพย
สินหรือเขาทำสัญญาน้ัน และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไมเกิน 92 วัน

3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

4. กองทุนรวมตราสารหน้ี

มีฐานะการลงทุนสุทธิ ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากหรือตรา
สารหน้ีท่ัวไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-
  investment grade/Unrated ไมเกินรอยละ 20 ของ NAV ใหแสดง
  ระดับความเส่ียงของกองทุนท่ี 4
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-
  investment grade/Unrated เกินกวารอยละ 20 ของ NAV แตนอยกวา
  รอยละ 80 ของ NAV ใหแสดงระดับความเส่ียงของกองทุนท่ี 5
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี ฐานะการลงทุนสุทธิในตราสาร Non-
  Investment grade/Unrated โดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
  ของ NAV ใหแสดงระดับความเส่ียงของกองทุนท่ี 6
- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษเปนกองทุนรวมฟดเดอร 

  (Feeder Fund) ท่ีกองทุนหลัก (Master Fund) สามารถลงทุนประเภท
  ทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินที่กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนได ใหแสดง
  ระดับความเส่ียงของกองทุนท่ี 4 – 5

มีฐานะการลงทุนสุทธิไดท้ังในตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือทรัพยสินทางเลือก  
ท้ังน้ี กรณีกองทุนรวมผสมแบบไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน 
ใหแสดงระดับความเส่ียงของกองทุนรวมตามนโยบายท่ีบริษัทจัดการจะไป
ลงทุนจริงเชน จะเนนลงทุนในตราสารทุนเปนสวนใหญ ใหแสดงระดับความ
เส่ียงเบไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดสวนการ
ลงทุนในทรัพยสิน  ตาง ๆ  อยางมีนัยสำคัญ ให บลจ. ปรับปรุงขอมูลระดับ
ความเส่ียงเพ่ือสะทอนการลงทุนท่ีแทจริงดวยโดยไมชักชา

มีฐานะการลงทุนสุทธิมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบาง
หมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของ NAV

มีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพยสินทางเลือก เชน REITs /Infrastructure fund/ 
Property fund/ ดัชนีสินคาโภคภัณฑ ทองคำ น้ำมันดิบ เปนตน  โดย
เฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณี
เปนกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนใน Structured note บลจ. จะตองพิจารณา
ตำแหนงของกองทุนรวมซ่ึงสามารถอยูระหวางกองทุนรวมตราสารหน้ีถึงกองทุนรวม
ท่ีลงทุนในทรัพยสินทางเลือกข้ึนกับลักษณะการจายผลตอบแทนตัวแปรอางอิง เปนตน  

มีฐานะการลงทุนสุทธิในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอย
กวารอยละ 80 ของ NAV

5. กองทุนรวมผสม

6. กองทุนรวมตราสารทุน

7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

8. กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก

ระ
ดับ

ปา
นก

ลา
งถึ

งค
อน

ขา
งต

่ำ
ระ
ดับ

ปา
นก

ลา
งถึ

งค
อน

ขา
งส

ูง
ระ
ดับ

สูง
ระ
ดับ

สูง
มา

ก

ประเภทผูลงทุน

เสี่ยงต่ำ  > 60%

 > 70%

 > 60%

 > 40%

 > 30%

 < 20%

 < 20%

 < 10%

 < 10%

 <  5%

 < 10%  <  5%

 < 10% 

 < 10%

 < 20%

 < 30%

 < 20% 

 < 30%

 < 40%

 < 60%

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

เสี่ยงสูง

เส่ียงสูงมาก

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น

ตราสารหน้ีภาครัฐ
ที่มีอายุ > 1 ป

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน

ตราสารทุน การลงทุน
ทางเลือก *

* รวมถึง สินคาโภคภันฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

คำเตือน

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน
- ลูกคายินยอมใหขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองแทจริงแกผูแนะนำการลงทุนเพ่ือประกอบการจัดทำแบบประเมิน 
  Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทำแบบสอบถามน้ีเพ่ือประโยชน
  ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับไดของตนเอง

2/3

1 2 3 4



                                           คูมือผูลงทุน 

1.  ตัวแทนฯ สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการมากกวา 1 แหงได ดังนั้น ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแหงที่ตัวแทนฯ ขายหนวยลงทุนให 
2.  เพ่ือใหการติดตอเปนไปโดยสะดวก ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบช่ือ ที่อยู ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมท้ังชื่อและเลขประจำตัวของพนักงานผูปฏิบัติหนาที่การขายหรือรับซ้ือคืน
    หนวยลงทุน 
3.  เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีถูกแนะนำใหซ้ือ พรอมท้ังคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวม 
    (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน) 
4.  เพื่อใหไดรับขอมูลของกองทุนรวมอยางครบถวนในการใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปจจุบัน เชน กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการ
    ดำเนินการโดยปกติ ไมอยูในชวงควบรวมกับกองทุนรวมอ่ืนที่ ไมตองการลงทุน เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูลงทุน
5.  เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการไดมากกวา 1 แหงและอาจรับคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแตละแหงไมเทากัน ผูลงทุนควรใชสิทธิ
    ขอทราบอัตราคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตัวแทนฯ ไดรับเพ่ือดูเปรียบเทียบกันได 
6.  หากทานเปนผูลงทุนที่ ไดรับการติดตอโดยทานมิไดรองขอหรือแจงผูขายไว ทานสามารถปฏิเสธไดโดยไมขอรับการติดตอใดๆ ในลักษณะการขายหนวยลงทุน 
7.  หากทานเปนผูลงทุนท่ีไดรับการติดตอโดยทานมิไดรองขอหรือแจงผูขายไว และตัดสินใจลงทุนไปแลว ในกรณีดังกลาวน้ี ทานสามารถใชสิทธิขอยกเลิกการซ้ือ หรือทำการขายคืนหนวย
    ลงทุนไดตามระยะเวลาท่ีกฎหมายระบุไว 
8.  ในกรณีมีขอพิพาท ระหวางบริษัทฯ กับผูถือหนวยลงทุน ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหนวยลงทุนภายใตการจัดการของบริษัทฯ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นคำรองตอ
    สำนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือขอใหมีการช้ีขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของประกาศกำหนด 

การย่ืนขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนสามารถย่ืนขอรองเรียนผานชองทางใดชองทางหน่ึง ดังตอไปน้ี
1.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด  เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
    โทร. (66) 2286-3484, 2679-2155 Fax. (66) 2286-3585, 2679-2150 
 ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือย่ืนเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด ท้ังน้ี หากทานรองเรียนโดยวาจา 
        บริษัทจะทำบันทึกขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร โดยทานตองสอบทานและลงนามกำกับทุกคร้ัง เพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง บริษัทจัดการมีหนาท่ีแกไขปญหา
  ขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน อีกทั้งมีหนาที่ตองรวบรวมขอรองเรียนและการแกไขปญหาใหแกสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต
 วันสิ้นไตรมาส 
2.  ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน / Selling Agent

 ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือย่ืนเรื่องเปนลายลักษณอักษรตอตัวแทนฯ โดยตัวแทนฯจะทำบันทึกขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร โดยทานตอง
 สอบทานและลงนามกำกับทุกครั้งเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง ตัวแทนฯ สามารถแกไขปญหาที่ทานรองเรียนได ในเบ้ืองตน และมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนและการแกไข
 ปญหานำสงตอใหบริษัทจัดการรับทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีขอยุติ 
3.  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660 
 ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบขอรองเรียนดังกลาวแลว สำนักงานฯ จะจัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการ

 เพื่อพิจารณาดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานตอสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ ไดรับขอรองเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการ
 ไมแลวเสร็จ ใหบริษัทจัดการรายงานการดำเนินการตอสำนักงานฯ ทุก 30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ เม่ือมีขอยุติเก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว บริษัทจัดการหรือตัวแทนฯแลวแตกรณี 
 มีเจาหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีขอยุติ

คำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ

1.  ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคำส่ังไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคำสั่งตามท่ีระบุไว ในหนังสือชี้ชวน 
2.  ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และคูมือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคูมือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมหุนระยะยาว และ
    เอกสารอ่ืนใดที่ ใช ในการเสนอขายหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดจัดทำขึ้นแลว
3.  ขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีระบุไว ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน และ/หรือท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง
    ตอไปภายหนาทุกประการ 
4.  ในกรณีที่เปนคำสั่งซื้อกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหถือวาขาพเจาไดมีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ลวงหนาใน
    จำนวนท่ีทำใหกองทุนสามารถรับซ้ือคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของขาพเจาโดยอัตโนมัติ ตามวันและขอกำหนดของกองทุน โดยใหถือใบคำส่ังซ้ือฉบับน้ีเปนหลักฐานในการแสดงเจตนา
    ดังกลาวของขาพเจาไวลวงหนา  
5.  ขาพเจาขอยืนยันตอบริษัทจัดการวา ในกรณีท่ีขาพเจาซ้ือหนวยลงทุนโดยการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ ขาพเจาไดรับการชักชวน เขาพบหรือติดตอเพ่ือเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก
    จากพนักงานผูทำหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจำหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกลาวไมไดเรงรัดใหขาพเจาตัดสินใจซื้อ
    หนวยลงทุน และไดเปดเผยขอมูลในเร่ืองตาง ๆ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนดอันไดแก 
 • ชื่อของพนักงานดังกลาว และชื่อของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกลาวทำหนาที่แทน พรอมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
 • วัตถุประสงค ในการติดตอ
 • สิทธิตาง ๆ ของขาพเจา เชน สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาที่
             บริษัทจัดการและ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม เปนตน 
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เลขที�ผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder No.                                                                          วนัที� / Date  …...........……………………………………………….. 

ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder Name  ……………………………..……………………….    สาขา (Branch) / ตวัแทนขาย (Agent) ..................................................... 

มคีวามประสงคจ์ะ / Wish to             กาํหนดแผนลงทุนอตัโนมตั ิ/ Create Investment plan             ยกเลกิแผนการลงทุนอตัโนมตั ิ/ Cancel Investment plan 

ชื�อกองทุน / Fund Name ........................................................................................................  ชื�อยอ่กองทุน / Fund Code ……………………..………………………… 

เป็นจาํนวนเงนิ / Amount  …………………….......…  บาท / Baht   จาํนวนเงนิเป็นตวัหนงัสอื / Amount Words ………………….....……………………………………… 

ชาํระโดย / Paid By 

หกัจากบญัชธีนาคาร             ธ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์             อื�นๆ โปรดระบุ   ......................................................... 

ชื�อบญัช ี/ A/C Name ………………….....…......………..   สาขา / Branch ................................... เลขที�บญัช ี/ A/C No.  
 

ชว่งเวลาของแผนการซืOอโดยอตัโนมตั ิ/ Period of Investment Plan 

โดยเริ�มในวนัที� / Start From Date  ……………………..…..……………………………   และสิOนสุดในวนัที� / Until ………………………………………….………….…….   

วนัที�ตอ้งการใหท้าํรายการซืOออตัโนมตั ิ/ The Date of Investment Plan 

ทุกเดอืนในทุกวนัที� / Every month on the date of  .....................................................  กรณีวนัที�ทาํรายการตรงกบัวนัหยุดทาํการ บรษิทัจะดาํเนินการใหใ้นวนัทําการถดัไป /  

If the transaction date is on the holiday , the transaction will be proceeded on the next business day. 
 

ขา้พเจา้ได้รบัทราบความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจเกดิขึOนจากการลงทุนของกองทุน ในกรณีที�กองทุนไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนทั Oงจาํนวนหรอืป้องกนัความเสี�ยงเพยีง
บางสว่น กองทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน/หรอื ไดร้บัเงนิคนืตํ�ากว่าเงนิลงทุนเร ิ�มแรกได ้ทั OงนีOผูต้ดิต่อผูล้งทุนได้แจง้รายละเอยีดความเสี�ยงดงักล่าวใหข้า้พเจา้ทราบแล้ว
ก่อนการลงทุน I/(We) am (are) aware of the exchange rate risk from investing this fund. In case of the fund’s exchange rate risk is not fully or partially hedged, the investor may 
get money back more or less than the initial amount as a result of exchange rate fluctuation. Thereby, the investor contact has informed me (us) of such risk in details before the 
investment. 
ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มลูดว้ยตวัเองและขอรบัรองความถูกตอ้งของรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะไม่เพกิถอนคาํสั �งนีOไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั OงสิOน ทั OงนีO ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมที�จะเสยีค่าธรรมเนียมในการ
นีO (ถ้าม)ี ขา้พเจา้ได้รบัทราบขอ้มลูในคู่มอืผูล้งทุนเรยีบรอ้ยแล้ว รวมทั Oงไดศ้กึษาขอ้มลูทั OงหมดในหนงัสอืชีOชวน คู่มอืภาษแีละตกลงยนิยอมปฏบิตัแิละผกูพนัตนเองตามขอ้กาํหนดเงื�อนไขใดๆ ที�
ระบุไวใ้นหนงัสอืชีOชวนและเอกสารการตลาดอื�นๆทุกประการ I/We certify that the information provided herein is complete and correct, and shall not cancel this order in any 
circumstances. I/We agree to pay the fees (if any) for this order. I/We have read the investor handbook, tax guide and agree to all terms, conditions, and other details as stated in 
the Prospectus of the Fund and other marketing material. 
ในกรณทีี�ผูล้งทุนไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรบัทราบและยนิยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอยีดโครงการที�ได้รบัอนุมตัจิากสาํนกังานและที�แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้
ผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุนที�จดัทาํขึOนโดยชอบธรรมดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case the units are allocated, I/We 
hereby acknowledge and agree to bind myself/ourselves and comply with all terms and conditions specified in the mutual fund project as approved by the SEC, and its 
subsequent lawful amendments as well as the commitments between the Asset Management Company and Unitholder as lawfully made and signed by fund supervisor. 
 
 
                                                                                        ลายมอืชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder’s signature  X ..............................................................................   
 

สาํหรบัการลงทนุในกองทนุที�มีระดบัความเสี�ยงสงูกว่าระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ / For investment in the fund with risk level higher than the investor’s risk profile 
ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัความเสี�ยงของกองทุนและความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ในกรณีดงันีO / I/We acknowledge and accept the risk of the fund as well as the foreign exchange 
rate risk of the fund in the following cases. 
1. กรณีที�ขา้พเจา้ประสงคล์งทุนในกองทุนที�มรีะดบัความเสี�ยงที�สงูกว่าระดบัความเสี�ยงที�ขา้พเจา้สามารถลงทุนได ้/ If I/We wish to invest in the fund which has risk level higher than my 
acceptable risk level 
2. กรณีที�ขา้พเจา้ประสงคล์งทุนที�มคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สงูกว่าความเสี�ยงที�ขา้พเจา้ยอมรบัได ้/ If I/We wish to invest in the fund which has foreign exchange rate risk level 
higher than my acceptable risk level. 
ซึ�งการลงทุนในครั OงนีO ขา้พเจา้ไดร้บัคาํแนะนําในการลงทุนที�เหมาะสมและไดร้บัการอธบิายถงึความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของกองทุนจากผู้ทําหน้าที�ขายและรบัซืOอคนืหน่วยลงทุนของ
ผูส้นบัสนุนการขาย หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (บรษิทั) ที�ขา้พเจา้ได้รบับรกิารในครั OงนีOเรยีบรอ้ยแลว้ /  For this particular transaction, I/We had received 
investment advice that is suitable for my/our risk profile and had been explained the risks of the fund as well as the foreign exchange risk of the fund by the investment advisor(s) 
of the selling agent(s) or LH Fund.  
 

สาํหรบัตวัแทนขาย / For Selling Agent use only 

 

ชื�อตวัแทน / สาขา / Selling Agent Branch   ……………………………..…… 
ผูแ้นะนําการลงทุน / Investor Contact Name  ………………………………… 

 

ผูอ้นุมตั ิ/ Authorizer    ………………………………..……. 

รหสัผูแ้นะนําการลงทุน / IC License No. …………..……… 

 

ผูบ้นัทกึรายการ / Data entry ……………… 

ผูอ้นุมตั ิ/ Authorizer ………………………. 

 
 

ตน้ฉบบั สาํหรบั บลจ./นายทะเบยีน 

คาํขอใช้บริการวางแผนการลงทนุแบบประจาํ (Regular Saving Plan Form) 

            



 

  

 

 

เลขที�ผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder No.                                                                          วนัที� / Date  …...........……………………………………………….. 

ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder Name  ……………………………..……………………….    สาขา (Branch) / ตวัแทนขาย (Agent) ..................................................... 

มคีวามประสงคจ์ะ / Wish to             กาํหนดแผนลงทุนอตัโนมตั ิ/ Create Investment plan             ยกเลกิแผนการลงทุนอตัโนมตั ิ/ Cancel Investment plan 

ชื�อกองทุน / Fund Name ........................................................................................................  ชื�อยอ่กองทุน / Fund Code ……………………..………………………… 

เป็นจาํนวนเงนิ / Amount  …………………….......…  บาท / Baht   จาํนวนเงนิเป็นตวัหนงัสอื / Amount Words ………………….....……………………………………… 

ชาํระโดย / Paid By 

หกัจากบญัชธีนาคาร             ธ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์             อื�นๆ โปรดระบุ   ......................................................... 

ชื�อบญัช ี/ A/C Name ………………….....…......………..   สาขา / Branch ................................... เลขที�บญัช ี/ A/C No.  
 

ชว่งเวลาของแผนการซืOอโดยอตัโนมตั ิ/ Period of Investment Plan 

โดยเริ�มในวนัที� / Start From Date  ……………………..…..……………………………   และสิOนสุดในวนัที� / Until ………………………………………….………….…….   

วนัที�ตอ้งการใหท้าํรายการซืOออตัโนมตั ิ/ The Date of Investment Plan 

ทุกเดอืนในทุกวนัที� / Every month on the date of  .....................................................  กรณีวนัที�ทาํรายการตรงกบัวนัหยุดทาํการ บรษิทัจะดาํเนินการใหใ้นวนัทําการถดัไป /  

If the transaction date is on the holiday , the transaction will be proceeded on the next business day. 
 

ขา้พเจา้ได้รบัทราบความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจเกดิขึOนจากการลงทุนของกองทุน ในกรณีที�กองทุนไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนทั Oงจาํนวนหรอืป้องกนัความเสี�ยงเพยีง
บางสว่น กองทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน/หรอื ไดร้บัเงนิคนืตํ�ากว่าเงนิลงทุนเร ิ�มแรกได ้ทั OงนีOผูต้ดิต่อผูล้งทุนได้แจง้รายละเอยีดความเสี�ยงดงักล่าวใหข้า้พเจา้ทราบแล้ว
ก่อนการลงทุน I/(We) am (are) aware of the exchange rate risk from investing this fund. In case of the fund’s exchange rate risk is not fully or partially hedged, the investor may 
get money back more or less than the initial amount as a result of exchange rate fluctuation. Thereby, the investor contact has informed me (us) of such risk in details before the 
investment. 
ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มลูดว้ยตวัเองและขอรบัรองความถูกตอ้งของรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะไม่เพกิถอนคาํสั �งนีOไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั OงสิOน ทั OงนีO ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมที�จะเสยีค่าธรรมเนียมในการ
นีO (ถ้าม)ี ขา้พเจา้ได้รบัทราบขอ้มลูในคู่มอืผูล้งทุนเรยีบรอ้ยแล้ว รวมทั Oงไดศ้กึษาขอ้มลูทั OงหมดในหนงัสอืชีOชวน คู่มอืภาษแีละตกลงยนิยอมปฏบิตัแิละผกูพนัตนเองตามขอ้กาํหนดเงื�อนไขใดๆ ที�
ระบุไวใ้นหนงัสอืชีOชวนและเอกสารการตลาดอื�นๆทุกประการ I/We certify that the information provided herein is complete and correct, and shall not cancel this order in any 
circumstances. I/We agree to pay the fees (if any) for this order. I/We have read the investor handbook, tax guide and agree to all terms, conditions, and other details as stated in 
the Prospectus of the Fund and other marketing material. 
ในกรณทีี�ผูล้งทุนไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรบัทราบและยนิยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอยีดโครงการที�ได้รบัอนุมตัจิากสาํนกังานและที�แก้ไขเพิ�มเตมิโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้
ผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุนที�จดัทาํขึOนโดยชอบธรรมดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case the units are allocated, I/We 
hereby acknowledge and agree to bind myself/ourselves and comply with all terms and conditions specified in the mutual fund project as approved by the SEC, and its 
subsequent lawful amendments as well as the commitments between the Asset Management Company and Unitholder as lawfully made and signed by fund supervisor. 
 
 
                                                                                        ลายมอืชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder’s signature  X ..............................................................................   
 

สาํหรบัการลงทนุในกองทนุที�มีระดบัความเสี�ยงสงูกว่าระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ / For investment in the fund with risk level higher than the investor’s risk profile 
ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัความเสี�ยงของกองทุนและความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ในกรณีดงันีO / I/We acknowledge and accept the risk of the fund as well as the foreign exchange 
rate risk of the fund in the following cases. 
1. กรณีที�ขา้พเจา้ประสงคล์งทุนในกองทุนที�มรีะดบัความเสี�ยงที�สงูกว่าระดบัความเสี�ยงที�ขา้พเจา้สามารถลงทุนได ้/ If I/We wish to invest in the fund which has risk level higher than my 
acceptable risk level 
2. กรณีที�ขา้พเจา้ประสงคล์งทุนที�มคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สงูกว่าความเสี�ยงที�ขา้พเจา้ยอมรบัได ้/ If I/We wish to invest in the fund which has foreign exchange rate risk level 
higher than my acceptable risk level. 
ซึ�งการลงทุนในครั OงนีO ขา้พเจา้ไดร้บัคาํแนะนําในการลงทุนที�เหมาะสมและไดร้บัการอธบิายถงึความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของกองทุนจากผู้ทําหน้าที�ขายและรบัซืOอคนืหน่วยลงทุนของ
ผูส้นบัสนุนการขาย หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (บรษิทั) ที�ขา้พเจา้ได้รบับรกิารในครั OงนีOเรยีบรอ้ยแลว้ /  For this particular transaction, I/We had received 
investment advice that is suitable for my/our risk profile and had been explained the risks of the fund as well as the foreign exchange risk of the fund by the investment advisor(s) 
of the selling agent(s) or LH Fund.  
 

สาํหรบัตวัแทนขาย / For Selling Agent use only 

 

ชื�อตวัแทน / สาขา / Selling Agent Branch   ……………………………..…… 
ผูแ้นะนําการลงทุน / Investor Contact Name  ………………………………… 

 

ผูอ้นุมตั ิ/ Authorizer    ………………………………..……. 

รหสัผูแ้นะนําการลงทุน / IC License No. …………..……… 

 

ผูบ้นัทกึรายการ / Data entry ……………… 

ผูอ้นุมตั ิ/ Authorizer ………………………. 

 

สาํเนา 1 สาํหรบัตวัแทน 

คาํขอใช้บริการวางแผนการลงทนุแบบประจาํ (Regular Saving Plan Form) 

            



 
 

 
 

เลขที�ผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder No.                                                                          วนัที� / Date  …...........……………………………………………….. 

ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder Name  ……………………………..……………………….    สาขา (Branch) / ตวัแทนขาย (Agent) ..................................................... 

มคีวามประสงคจ์ะ / Wish to             กาํหนดแผนลงทุนอตัโนมตั ิ/ Create Investment plan             ยกเลกิแผนการลงทุนอตัโนมตั ิ/ Cancel Investment plan 

ชื�อกองทุน / Fund Name ........................................................................................................  ชื�อยอ่กองทุน / Fund Code ……………………..………………………… 

เป็นจาํนวนเงนิ / Amount  …………………….......…  บาท / Baht   จาํนวนเงนิเป็นตวัหนงัสอื / Amount Words ………………….....……………………………………… 

ชาํระโดย / Paid By 

หกัจากบญัชธีนาคาร             ธ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์             อื�นๆ โปรดระบุ   ......................................................... 

ชื�อบญัช ี/ A/C Name ………………….....…......………..   สาขา / Branch ................................... เลขที�บญัช ี/ A/C No.  
 

ชว่งเวลาของแผนการซืOอโดยอตัโนมตั ิ/ Period of Investment Plan 

โดยเริ�มในวนัที� / Start From Date  ……………………..…..……………………………   และสิOนสุดในวนัที� / Until ………………………………………….………….…….   

วนัที�ตอ้งการใหท้าํรายการซืOออตัโนมตั ิ/ The Date of Investment Plan 

ทุกเดอืนในทุกวนัที� / Every month on the date of  .....................................................  กรณีวนัที�ทาํรายการตรงกบัวนัหยุดทาํการ บรษิทัจะดาํเนินการใหใ้นวนัทําการถดัไป /  

If the transaction date is on the holiday , the transaction will be proceeded on the next business day. 
 

ขา้พเจา้ได้รบัทราบความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจเกดิขึOนจากการลงทุนของกองทุน ในกรณีที�กองทุนไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนทั Oงจาํนวนหรอืป้องกนัความเสี�ยงเพยีง
บางสว่น กองทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน/หรอื ไดร้บัเงนิคนืตํ�ากว่าเงนิลงทุนเร ิ�มแรกได ้ทั OงนีOผูต้ดิต่อผูล้งทุนได้แจง้รายละเอยีดความเสี�ยงดงักล่าวใหข้า้พเจา้ทราบแล้ว
ก่อนการลงทุน I/(We) am (are) aware of the exchange rate risk from investing this fund. In case of the fund’s exchange rate risk is not fully or partially hedged, the investor may 
get money back more or less than the initial amount as a result of exchange rate fluctuation. Thereby, the investor contact has informed me (us) of such risk in details before the 
investment. 
ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มลูดว้ยตวัเองและขอรบัรองความถูกตอ้งของรายละเอยีดขา้งตน้ โดยจะไม่เพกิถอนคาํสั �งนีOไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั OงสิOน ทั OงนีO ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมที�จะเสยีค่าธรรมเนียมในการ
นีO (ถ้าม)ี ขา้พเจา้ได้รบัทราบขอ้มลูในคู่มอืผูล้งทุนเรยีบรอ้ยแล้ว รวมทั Oงไดศ้กึษาขอ้มลูทั OงหมดในหนงัสอืชีOชวน คู่มอืภาษแีละตกลงยนิยอมปฏบิตัแิละผกูพนัตนเองตามขอ้กาํหนดเงื�อนไขใดๆ ที�
ระบุไวใ้นหนงัสอืชีOชวนและเอกสารการตลาดอื�นๆทุกประการ I/We certify that the information provided herein is complete and correct, and shall not cancel this order in any 
circumstances. I/We agree to pay the fees (if any) for this order. I/We have read the investor handbook, tax guide and agree to all terms, conditions, and other details as stated in 
the Prospectus of the Fund and other marketing material. 
ในกรณทีี�ผูล้งทุนไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรบัทราบและยนิยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอยีดโครงการที�ได้รบัอนุมตัจิากสาํนกังานและที�แก้ไขเพิ�มเตมิโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้
ผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุนที�จดัทาํขึOนโดยชอบธรรมดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case the units are allocated, I/We 
hereby acknowledge and agree to bind myself/ourselves and comply with all terms and conditions specified in the mutual fund project as approved by the SEC, and its 
subsequent lawful amendments as well as the commitments between the Asset Management Company and Unitholder as lawfully made and signed by fund supervisor. 
 
 
                                                                                        ลายมอืชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุน / Unitholder’s signature  X ..............................................................................   
 

สาํหรบัการลงทนุในกองทนุที�มีระดบัความเสี�ยงสงูกว่าระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ / For investment in the fund with risk level higher than the investor’s risk profile 
ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัความเสี�ยงของกองทุนและความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ในกรณีดงันีO / I/We acknowledge and accept the risk of the fund as well as the foreign exchange 
rate risk of the fund in the following cases. 
1. กรณีที�ขา้พเจา้ประสงคล์งทุนในกองทุนที�มรีะดบัความเสี�ยงที�สงูกว่าระดบัความเสี�ยงที�ขา้พเจา้สามารถลงทุนได ้/ If I/We wish to invest in the fund which has risk level higher than my 
acceptable risk level 
2. กรณีที�ขา้พเจา้ประสงคล์งทุนที�มคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สงูกว่าความเสี�ยงที�ขา้พเจ้ายอมรบัได ้/ If I/We wish to invest in the fund which has foreign exchange rate risk level 
higher than my acceptable risk level. 
ซึ�งการลงทุนในครั OงนีO ขา้พเจา้ไดร้บัคาํแนะนําในการลงทุนที�เหมาะสมและไดร้บัการอธบิายถงึความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของกองทุนจากผู้ทําหน้าที�ขายและรบัซืOอคนืหน่วยลงทุนของ
ผูส้นบัสนุนการขาย หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (บรษิทั) ที�ขา้พเจา้ได้รบับรกิารในครั OงนีOเรยีบรอ้ยแลว้ /  For this particular transaction, I/We had received 
investment advice that is suitable for my/our risk profile and had been explained the risks of the fund as well as the foreign exchange risk of the fund by the investment advisor(s) 
of the selling agent(s) or LH Fund.  
 

สาํหรบัตวัแทนขาย / For Selling Agent use only 

 

ชื�อตวัแทน / สาขา / Selling Agent Branch   ……………………………..…… 
ผูแ้นะนําการลงทุน / Investor Contact Name  ………………………………… 

 

ผูอ้นุมตั ิ/ Authorizer    ………………………………..……. 

รหสัผูแ้นะนําการลงทุน / IC License No. …………..……… 

 

ผูบ้นัทกึรายการ / Data entry ……………… 

ผูอ้นุมตั ิ/ Authorizer ………………………. 

 

สาํเนา 2 สาํหรบัผูถ้อืหน่วย 

คาํขอใช้บริการวางแผนการลงทนุแบบประจาํ (Regular Saving Plan Form) 

            



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             
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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 _____________________ 


