
 

 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชใีหม ่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. วรรณ 

2. ค าสัง่ซือ้ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณีลกูคา้

ตอ้งการซือ้พรอ้มเปิดบญัช)ี 
3. ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 2 ชดุ 

4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนาถูกตอ้ง 2 
ชดุ 

กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบเอกสาร
เพิม่เตมิดงันี ้

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. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็น

หนา้เดยีว (หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

 

2. การซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

ชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ มดีงันี ้

1. ผา่น IC (รับค าสัง่ของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 12.00 น. 
ของวนัทีจ่ะด าเนนิรายการ กรณีสง่ค าสัง่หลงั 12.00 

น. ทางบรษัิทจะด าเนนิรายการในวนัท าการถัดไป) 
กรณีซือ้ 

 กรอกใบค าสัง่ซือ้ แนบหลักฐานการโอน

เงนิ (Pay Slip) แลว้สง่เอกสารทัง้หมดให ้

IC 
กรณีขาย 

 กรอกใบค าสัง่ขาย แนบส าเนาบตัร

ประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

กรณีซือ้/ขาย/สบัเปลีย่น – สามารถตรวจสอบเวลา

ท าการไดท้ี ่https://www.one-
asset.com/?page_id=20640#  

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้

ATM หรอื Internet Banking 
ได ้โดยน าหลักฐานการช าระ

เงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 
 

3. สมัครใชบ้รกิารซือ้
ขายผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบค าขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 
2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 

3. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 

4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนาถูกตอ้ง 1 
ชดุ 

 

4. การขอ

เปลีย่นแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
3. หลกัฐานทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลู เชน่ ส าเนา

หนา้ Book Bank หรอืใบเปลีย่นชือ่ เป็นตน้ พรอ้ม
ส าเนาถกูตอ้ง 

 

 

เลขบญัชธีนาคารส าหรับโอนเงนิ 
ชือ่บัญช ี“บญัชจีองซือ้กองทนุเปิด บลจ.วรรณ” 

 

 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
สาขา สยามสแควร ์

เลขทีบ่ัญช ี123-0-
03671-7  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขา สยามสแควร ์

เลขทีบ่ัญช ี026-1-
09287-5  

ธนาคารกรุงไทย 
สาขา สยามสแควร ์ 

เลขทีบ่ัญช ี004-1-
04552-7 

 

ธนาคารกรุงเทพ 

สาขา สยามสแควร ์
เลขทีบ่ัญช ี152-3-

11123-3 
 

ธนาคารไทยพาณชิย ์

สาขา สยามสแควร ์
เลขทีบ่ัญช ี038-3-

07483-3 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จ ากดั 

 One Asset Management Company Limited 

 

https://www.one-asset.com/?page_id=20640
https://www.one-asset.com/?page_id=20640


สําหรับบุคคลธรรมดา      คําขอเปดบัญชี / ขอทบทวนแกไขปรับปรุงขอมูลผูลงทุน  
 ขอใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โทรสาร อีเมล และหักบัญชีธนาคารอัตโนมัต ิ

 

ขาพเจามีความประสงค :  ขอเปดบัญชีใหม  ขอทบทวนแกไขปรับปรุง 
ขอมูลผูลงทุน  ขอสมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โทรสาร อีเมล และหัก
บัญชีธนาคารอัตโนมัติ ของบรษิัทจัดการท่ีมีอยู และ/ หรือจะเปดใหมีตอไปในภายหนา (ทุกบญัชีท่ี
ขาพเจาเปดฯ ไวกับบรษิัทจัดการ)  โดยขอใหรายละเอียดดังน้ี 

การติดตอครั้งน้ี :  ผานบลจ.วรรณ  ผานตัวแทนฯ....................สาขา...................... 
เลขท่ี 
ผูถือหนวย 

 ขอมูลผูถือหนวย : คํานําหนา:  นาย   นาง  นางสาว  อ่ืนๆ................................................................. เพศ :   ชาย    หญิง 
(ไทย) ชื่อ.......................................................................................................................นามสกุล............................................................................................................................. 
(อังกฤษ) Name.................................................................Middle Name (ถามี)........................................................Last Name.............................................................................. 
 หลักฐานแสดงตน / สถานภาพ 
 บัตรประชาชน    หนังสือเดินทาง  อ่ืนๆ.......................................................... 
เลขที่.......................................................ออกโดย.......................................................... 
วันออกบัตร.............................................วันบัตรหมดอายุ............................................... 
เกิดวันที่........./........../............สัญชาติ  ไทย และ/หรือ  อ่ืนๆ (ถามี)....................... 
 สถานภาพ   โสด  หยาราง  หมาย  สมรส 
คูสมรส ชื่อ................................................นามสกุล........................................................ 
เลขที่บัตรประชาชน....................................เลขที่หนังสือเดินทาง...................................... 
วันเดือนปเกิด........../............./................... 
จํานวนบุตรเฉพาะท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุไมถึง 20 ป) จํานวน.......................คน 

ช่ือ-นามสกุลบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ เลขท่ีบัตรประชาชน วันเดือนปเกิด 
1.     /      / 
2.     /      / 
 ขอมูลความสัมพันธของผูเปดบัญชีกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไมใช ใช รายละเอียดความสมัพันธกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
  มีสัญชาติอเมริกัน 
  มีหนังสือเดินทางสหรัฐฯ หมายเลข................................................ 

วันออก..........................วันหมดอายุ............................................ 

  
ไดรับอนุญาตใหอาศัยเปนการถาวรในสหรัฐฯ/วีซาถาวร 
หมายเลข.................................................................................... 
วันออก...........................วันหมดอายุ........................................... 

  มีหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษีในประเทศสหรัฐฯ หมายเลข
................................................................................................... 

  มีหมายเลขประกันสังคมในประเทศสหรัฐฯ หมายเลข
................................................................................................... 

  มีถ่ินที่อยูอาศัยถาวรในประเทศสหรัฐฯ ที่อยู................................... 
........................................หมายเลขโทรศัพท................................ 

 

 ท่ีมาของรายได / วัตถุประสงคการเปดบัญชี  
ชื่อสถานทีท่ํางาน.......................................................................................................... 
ที่ต้ัง เลขที่...................... อาคาร................................ชั้น.............ซอย............................ 
ถนน................................แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ................................... 
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย........................ประเทศ....................... 
โทรศัพท (ที่ทํางาน)....................................................โทรสาร......................................... 

ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
 พนักงาน  เจาของกิจการ  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 นักการเมือง  แพทย/พยาบาล  ธุรกิจสวนตวั  
 เกษตรกร  นักเรียน/นกัศกึษา  คาขาย........................................ 
 กิจการครอบครัว  ไมไดทํางาน  อื่นๆ............................................ 
 ทานมีตําแหนงทางการเมือง , เก่ียวของมีความสัมพันธกับนักการเมืองหรอืไม ? 
 ไมมี  มี ตําแหนง.............................................................................................. 
รายชื่อนักการเมืองที่เก่ียวของ.................................ระบุความสัมพันธ............................. 
 แหลงที่มาของรายได  ประเทศไทย  ประเทศอ่ืนๆ ระบุ...................................... 

ท่ีมาของรายได 
 เงินเดอืน/คาจาง  มรดก  ดอกเบี้ย/เงินปนผล  อื่นๆ ระบุ................................. 

ประเภทของธุรกิจ 
 สถาบันการเงิน  คาอญัมณี ทอง เพชรพลอย  คาของเกา/ขายทอดตลาด 
 รบัแลกเปลี่ยนเงิน  ใหบริการโอนรับโอนเงินทั้งใน-ขามประเทศ (ท่ีไมใชสถาบันการเงิน) 
 คาสิโน,การพนัน  สถานบริการตามกฏหมายวาดวยสถานบริการ 
 คาอาวุธยุทธภัณฑ  นายหนาจัดหางาน เกี่ยวกบัรับ-สงคนทาํงานใน-นอกประเทศ 
 นําเที่ยว/บรษิัททัวร  อื่นๆ ระบ.ุ.............................................................................. 

รายไดรวมตอป (บาท) ภาระการเงินตอป (บาท) จํานวนเงินที่คาดวาจะ 
นํามาลงทุนแตละครั้ง (บาท) 

 นอยกวา 1 ลาน 
 1-5 ลาน   5-10 ลาน 
 10 ลานขึ้นไป 

 นอยกวา 1 ลาน 
 1-5 ลาน   5-10 ลาน 
 10 ลานขึ้นไป 

 นอยกวา 2 ลาน 
 2-10 ลาน 
 10 ลานข้ึนไป 

 วัตถุประสงคการเปดบัญชี     เพ่ิมผลตอบแทน  ออมเงิน  ใชยามเกษียณ
 เพ่ือความมั่นคงในครอบครัว   สิทธิประโยชนทางภาษี  อ่ืนๆ.......................... 
 ขาพเจา  เคย  ไมเคย ถูกปฏิเสธการเปดบญัชีจากบริษัทหลกัทรัพยอื่น 
 ขาพเจา  เคย  ไมเคย มีประวัตกิารกระทําผดิกฏหมายฟอกเงินในชวง 3 ปทีผ่านมา 
 ขาพเจา  เคย  ไมเคย ถูกฟองรอง หรอือยูระหวางถูกฟองรอง / ถูกบังคบัคดทีางศาล 

 ขาพเจาประสงคจะรับเงินคาขายคืน / เงินคาขายคืนอัตโนมติั / เงินปนผล โดย 
 นําเขาบัญชีชื่อ......................................................................................................  

 ธนาคาร...............................สาขา........................................................................ 
       ประเภท  ออมทรัพย  กระแสรายวัน   เลขท่ีบัญชี......................................... 
 รับเช็ค โดยจัดสงทางไปรษณียตามที่อยูที่ขาพเจาระบุไวในขอ  
ขอมูลสถานท่ีติดตอ : ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  
เลขที่......................หมูที่...................หมูบาน/อาคาร.................................ชั้น................. 
ซอย.................................ถนน...................................แขวง/ตําบล.................................. 
เขต/อําเภอ.......................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย..............ประเทศ............... 
ท่ีอยูติดตอได/ใหจัดสงเอกสารหลักฐาน :  ตามทะเบียนบานขางตน หรือ  
 ตามบัตรประชาชน  ที่พักปจจบุัน  ที่ทํางาน  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
 
เลขที่......................หมูที่...................หมูบาน/อาคาร.................................ชั้น................. 
ซอย.................................ถนน...................................แขวง/ตําบล.................................. 
เขต/อําเภอ......................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย..............ประเทศ............... 
โทรศัพท (บาน)............................................................โทรสาร........................................  
 มือถือ.......................................  อีเมล…….............................................................. 

 การสมัครใชบริการ (โปรดศึกษารายละเอียดในขอกําหนดและเง่ือนไข) 
 8.1 ขอใชบริการซื้อขายดูขอมูลหนวยลงทุนทําธรุกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (ONE LIVE) 
 8.2 ขอใชบริการสงคําสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนทางโทรสารและทางอีเมล 
 8.3 ขอใชบริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ: ธนาคาร....................สาขา........................ 
       ประเภทบัญชี.................................เลขที่บัญชี.......................................................... 
  กรณีเปนการทบทวนขอมูลผูลงทุน : ขาพเจาขอยืนยันใหบริษัทจัดการใช
ขอมูลเดิมของขาพเจาหรือเทาท่ีขาพเจาเคยใหไวหรือเทาท่ีบริษัทจัดการจัดเก็บเปน
ขอมูลปจจุบัน 
ขาพเจายินดีใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บริษัทจัดการ) และ  ผูท่ีบริษัทจัดการมอบหมายใหใชขอมูลของ
ขาพเจา เพ่ือพิจารณาและดําเนินการเสนอผลิตภัณฑบริการ และขอเสนอพิเศษอื่นแกไขและ/หรือเพ่ือการอื่นได และขาพเจาขอ
รับรองความถูกตองของรายละเอียดขอมูลขางตน โดยขาพเจาไดรับและไดอานคูมือผูลงทุนพรอมตกลงยินยอมปฏิบัติและ
ผูกพันตนเองตามขอตกลงและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ กําหนดไวทุกประการแลว ซึ่งการกระทําธุรกรรมดังกลาวของขาพเจาไมมี
วัตถุประสงคเพ่ือการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลใดๆ ขาพเจา
จะแจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรทันที 
เงื่อนไขการลงนาม (ถามี)............................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................................................... 
(                                                                           )  

วันท่ี..................................................... 
ผูขอเปดบัญชี  

ขอทบทวนปรับปรุงแกไขขอมูลผูลงทุน ขอสมัครใชบริการตางๆ 
โดยลายมือชือ่นี้จะเปนลายมือชือ่ที่ใชในการทาํธุรกรรมตางๆ กับบลจ.วรรณ และตัวแทน 

 ความประสงคในการหักภาษี ณ ท่ีจาย กรณีมีการจายเงินปนผล  
(หากไมระบุความประสงค ใหถือวาผูเปดบญัชียินยอมใหหักภาษี ณ ที่จาย) 
 ไมใหหักภาษี   ใหหักภาษี เลขที่ผูเสียภาษี........................................................... 
 การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
 ไมจด  จดทะเบียนฯ (แนบสําเนาใบทะเบียนภาษมีูลคาเพ่ิม <ภ.พ.20>) 

สําหรับเจาหนาท่ี 
ความเห็น..................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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ผูขอเปดบัญชีกองทุน (“ผูลงทุน”) มีความประสงคที่จะลงทุนในหนวยลงทุนทีบ่ริหารและจัดการโดยบรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากดั (“บรษิัท”) 
ตามคําขอเปดบัญช/ีขอทบทวนแกไขปรับปรุงขอมลูผูลงทุน ขอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานสื่อเลก็ทรอนิกส โทรสาร และอีเมล (“คําขอ”) และ
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการลงทุน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของคําขอดวย

1. บริษัทสงวนสิทธทิี่จะพิจารณารับหรือปฏิเสธใบคําขอของผูลงทุน โดยไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลใดๆ แกผูลงทนุ
2. การลงทุนในหนวยลงทุนมใิชการฝากเงิน และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผูลงทุนอาจไดรับเงินทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินทุนแรกเริ่มก็ได และ

อาจไมไดรับชําระคาขายคนืหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนตามทีไ่ดมีคําสั่งไว ทั้งนี้ ผูลงทุนควร
ซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. หากผูลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงขอมลูหรือขอเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจงไวกับบริษทั ผูลงทุนจะแจงใหบริษัททราบ หากมิไดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
บริษัท จะถือเอาขอมูลเดิมที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวเปนขอมูลที่ถูกตอง

4. สําหรับผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาวผูลงทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความที่ปรากฏอยูในคูมือภาษ ี
และผูลงทุนรับทราบวาบรษิัทมิไดเปนผูใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาดานภาษีแกผูลงทุน

5. การใชบริการใดที่ทําโดยใชเลขทีผู่ถือหนวย และรหัสลบัสวนตัวของผูลงทุน ประกอบวิธกีารและเงื่อนไขการใชบริการประเภทนั้นๆ ตามที่บรษิัทกําหนด
ใหถือวาเปนการกระทําของผูลงทุนเอง และมีผลผูกพันตอผูลงทุน และผูลงทนุจะเก็บรักษาเลขที่ผูถือหนวยและรหัสลับแรกเขา และรหัสลับสวนตวัไว
เปนความลับและไมเปดเผยใหผูใดทราบ

6. หากรหัสลับสูญหาย ถกูขโมย หรือมีผูอ่ืนลวงรู ผูลงทุนจะตองแจงยกเลกิและขอรหัสลบัใหมตามวธิีการที่บริษทักําหนด
7. บริษัทอาจไมสามารถใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดชั่วคราวในกรณีทีร่ะบบคอมพิวเตอร อุปกรณ ระบบสื่อสารเน็ตเวิรกที่เกี่ยวของกับบริษทัขัดของ

ไดรับความเสียหาย กําลังซอมแซม หรืออยูระหวางการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ
8. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได โดยบริษทัจะปดประกาศใหผูลงทุนทราบ ณ 

สํานักงานของบรษิัท หรือที่เว็บไซตของบรษิัท หรือตามวธิีการทีบ่รษิัทเห็นสมควร
9. บริษัทจะไมรับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสดุวสิัยตางๆ ซ่ึงรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทํางาน 

หรือรบกวนจากไวรสัคอมพิวเตอร ความลาชาความผิดพลาด หรือความบกพรองของระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูลงทุน หรือของ
ผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต ความลาชาในขั้นตอนการดําเนินการของบริการของบริษัท 

10. ผูลงทุนตกลงยินยอมใหบรษิัทเปดเผยขอมลูของผูลงทุนที่ไดระบไุวในคําขอใชบริการนี ้หรือขอมูลที่เกี่ยวของในการใชบริการของบริษทั และขอมลู
ตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และ/หรือเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และ/หรือ  Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถงึการจัดทําหรือลงนามในเอกสาร หลักฐานใดๆ และ/หรือ ปฏิบัติการ
และดําเนินการตางๆ ตามที่บุคคลดังกลาวหรือตามที่เจาหนาที่ของรัฐไทย หรอืรัฐอ่ืน หรือ ผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด และรวมถึงการหักภาษ ี
ณ ที่จาย จากเงินไดของผูลงทุน ตลอดจนมสีิทธดิําเนินการอ่ืนใดเทาที่จําเปนกรณีที่บรษิัทจะตองดําเนินการตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตางประเทศ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา และใหความยินยอมดังกลาวมีผลอยูตลอดไป ถึงแมวาจะมีการยกเลิก
การใชบริการของบรษิัทแลวก็ตาม

11. บริษัทมสีิทธิยกเลกิการบริการแกผูลงทนุเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา 
12. ในกรณีที่บัญชกีองทุนไมมมีูลคาคงเหลือในบัญช ีและบัญชนีั้นไมมกีารติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 2 ป บริษทัสงวนสิทธิที่จะปดบญัชี

ดังกลาว โดยไมตองแจงใหผูลงทนุทราบ
13. ในกรณีบัญชกีองทุนมีหนวยลงทุนแตมมีูลคารวมกันทุกกองทุนตํ่ากวา 500 บาท หรือตํ่ากวาจํานวนหรือมูลคาที่บริษทัอาจไดกําหนดเปนครั้งคราว และ

ผูลงทุนไมมีการติดตอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานบัญชีนัน้เปนเวลานานตดิตอกันเกิน 2 ป โดยเมื่อบรษิัทไดแจงผูลงทนุตามที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงไว
กับบรษิัท และใหถือวาผูลงทุนยนิยอมใหบรษิัททําการขายหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่บรษิัทไดแจงไวในหนังสือแจงเกี่ยวกับมลูคาขั้นตํ่าของหนวย
ลงทุนขางตนและใหบรษิัทนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนดังกลาวสงใหผูลงทุนโดยมิชกัชาโดยนําสงเขาบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ขอมูลที่
ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบรษิัทหรือนําสงเปนเช็คสั่งจายผูลงทนุไปยังที่อยูที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบรษิัทและบรษิัทสามารถปดบญัชีกองทุนดังกลาวได
ทันที โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบ

14.  การติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือ หนังสือบอกกลาว และ/หรือ เอกสารอ่ืนใด ที่จะติดตอหรือสงใหแกผูลงทุน โดยบริษทัจะติดตอดวยวิธใีดกไ็ดไมวา
จะเปนการแจงทาง โทรศัพท โทรเลข โทรสาร อีเมล ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียนก็ตามหรือใหคนนําไปสงเอง หรือการติดตอสื่อสาร
ดวยวิธีอ่ืนใด ในกรณทีี่ไดสงไปยัง เลขหมายโทรศัพท โทรสาร อีเมล ที่อยูที่ระบุไวในคําขอ หรือที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือ
ครั้งหลังสดุแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูลงทุนแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวา ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเองหรือไมก็ตาม หรือจะมีผูรับไวหรือไมกต็าม
ในกรณีที่สงใหไมไดเพราะผูลงทุนยายที่อยูหรือที่อยูทีก่ลาวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผูลงทุนไมไดแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือ
การรื้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบรษิัท กด็ี หรือสงใหไมไดเพราะการแจงการเปลีย่นแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลงัสุดไมถกูตองก็ด ีใหถือวาผูลงทุนไดรับ
และทราบหนังสือติดตอ คําบอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของบรษิัทแลวโดยชอบ

15. ผูลงทุนรบัทราบเปนอยางดีแลววา บริษัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลใดๆที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนบัสนุน 
รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทนุของบุคคลดังกลาวมีหนาที่และความผูกพันที่จะตองปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของหนวยงานราชการ หนวยงานอ่ืนใด หรือผูมีอํานาจอ่ืนใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูลงทุนจึงตกลงยินยอมให
ความรวมมือกบับรษิัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนตวัแทนสนับสนุน รวมทั้ง
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาว อยางเต็มความสามารถ

16. ผูลงทุนและบริษทั ตกลงรวมกันวาความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอกําหนดและเงื่อนไขขอใด หรือบางสวนยอมไมมีผลกระทบตอขอกําหนดและ
เงื่อนไขขออ่ืนๆ หรือขอ กําหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยูทั้งหมด โดยใหขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กลาวมานี้มีผลบังคับใชอยูตอไปจนกวาจะ
สิ้นสดุลง หากขอกําหนดและเงื่อนไขหรือขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี ้ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
รวมถึงประกาศอ่ืนใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และการแตงตั้ง
ตัวแทนสนับสนุน ใหขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ใชบังคับเฉพาะที่ไมขดัหรือแยงกับประกาศดังกลาว

ขอตกลงการใชบริการ
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1. 3��7#����$����(5�3���1&%ก�#���5�����93�"� $;����0ก�  5 :�.��%��3��3�"� $;����0ก�  #7:9�� !ก��ก� ��0�*�%��� !#�$�'���#5��!-�(�ก� &"��� ("suitability test") %&! !0��'���#-�9�"��93��7#������ ��40� %&!3�
 �� �"���3���1&3��".��,1ก.��".��'���#�2�� $" %&!#�2����������ก� !ก�  %&!3��7#��� ��� ����� ก� ��93��7#���(5�3���1&��9#�2�'���� $" ,1ก.��" #�2�������� %&!' �,���.����9� $;����0ก�  ��"3� ������+&.��ก� (5�� $ก� 
5 :�ก� (5�'*�%�!�*���93��7#����!40� ����ก� $;����0ก� 5 :�.��%��3��3�"� $;����0ก�  

2. #�:9�#���5�����93�"� $;����0ก� 5 :�.��%��3��3�"� $;����0ก� 40��*�ก� � !#�$� suitability test %&!40�%��"(5�3��7#���� ��,6"+&ก� � !#�$� suitability test %&! !0��'���#-�9�"��93��7#������ ��40�  ����/"(5�'*�%�!�*�
#�:/�".��#7:9�(5�3��7#���#3��(�'���-*�'�A(�ก� ��0-  %&!ก*�5�0-�0-���ก� &"�����9#5��!-� ("basic asset allocation") X69"7$�� <���ก+&ก� � !#�$���93��7#���40�(5�3���1&4��ก��#���5�����93�"� $;����0ก� 5 :�.��%��3��
3�"� $;����0ก�   ,:�40����3��7#��� ��� ��+&ก� � !#�$� suitability test %&! !0��'���#-�9�"��93��7#������ ��%&��  

3. 3��7#��� ��� ����� ก� &"���36/���1�ก��ก� .�0-$�(�3�"3��7#���#�" X69"4��+1ก7��ก��+&ก� � !#�$�  suitability test 3�"3��7#���#�" %&!����$40�#�2�4�.�� !0��'���#-�9�"��93��7#������ ��40�X69"40� ����ก+&ก� � !#�$���/  
3��7#���.ก&"%&!��� ��� ��'���#-�9�"��9#ก$0��กก� &"���3�"3��7#���#�" (�ก <���93��7#���.�0-$�(�&"���(� !0��'���#-�9�"��9-1"ก��� !0��'���#-�9�"��93��7#������ ��40�X69"40� ����ก+&ก� � !#�$���/ 3��7#���.ก&"%&!�$����
 ��'���#-�9�"3�"ก� &"���0�"ก&�����/�#�" %&!3��7#������ �����ก� &"���3�"3��7#������4��#�2�4�.��+&ก� � !#�$���/ %&!���4��%�����5 :�#�&�9��%�&"4���ก+&ก� � !#�$���/40�  
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.����9-*���ก"��ก*�5�0  X69"��ก*�5�0)*� !':�#�:9���",��5 :��!' �ก*�5�0)*� !':� 5 :�������-�AA�4��#ก$� 1 �� ���%.������9&"���(�� �7�8-$�
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เอกสารประกอบ คําขอเปิดบัญชี /ขอทบทวนแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทุน (ขอเปิดบัญชีใหม่) 

(เอกสาร 1 ชุด ตอ 1 การเปดบัญช ีถาหากมีมากวา 1 บัญช ีตองแยกกนั) 
• กรณีเป็น บุคคลทัวไป  
1.  สาํเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให (พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง)  
2.  สาํเนา ทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อ และเลขประจาํตัวประชาชน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
3.  สาํเนา สมุดบัญชีเงินฝาก (หนาทีร่ะบุชือ่และเลขที่บญัช)ี สาํหรบัการรับเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
4.  สาํเนา ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
• กรณีเป็น นิติบุคคล  
1.   สําเนา หนังสอืรบัรองบริษัททีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 3 เดือน (พรอมรบัรองสําเนาถกูตอง)  
2.  สาํเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกใหของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม 

      (พรอมรับรองสาํเนาถกูตอง)  
3.  สาํเนา ทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อ และเลขประจาํตัวประชาชน ของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)  
4. สําเนา สมุดบญัชีเงินฝาก (หนาที่ระบุชื่อและเลขทีบ่ัญช)ี สําหรับการรบัเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง) 
5.  สาํเนา ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT)  
• กรณีผู้เปิดบัญชีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่าํกวา 20 ปบริบรูณ) 
1.  ใหเปดบัญชีเปนบญัชี ประเภท “เพ่ือ” โดยใหบิดาและมารดา หรือผูปกครอง เปนผูลงนามในเอกสารใบเปดบญัช ี

2. กรณทีี่บดิาและมารดาจดทะเบียนสมรส แตบิดาหรอืมารดาประสงคจะลงนามเปนผูเปดบัญชเีพียงฝายเดียว ตองมีหนังสือยินยอมใหเปดบญัชจีากอีกฝาย  
3. สําเนาใบสูตบิตัรที่เปนของผูเยาว (พรอมรับรองสาํเนาถกูตองโดยบดิาและมารดา หรอืผูปกครอง)  
4. สําเนา ทะเบยีนบานทีป่รากฏชื่อผูเยาวอาศยัอยู (พรอมรับรองสาํเนาถูกตองโดยบดิาและมารดา หรอืผูปกครอง)  
5. สําเนา บัตรประจําตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกใหของบิดา มารดา หรอืผูปกครอง (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
6. สําเนา ทะเบยีนบานที่ปรากฏชื่อ และเลขประจาํตวัประชาชนของบดิา มารดา หรือผูปกครอง (พรอมรบัรองสาํเนาถูกตอง) 
7. หลักฐานแสดงการเปนผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย (ถามี) 
8. สําเนา สมุดบญัชีเงินฝาก (หนาทีร่ะบชุือ่และเลขทีบ่ัญช)ี สาํหรบัการรบัเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง) 
• กรณีสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ 

1.  หนังสอืยนิยอมใหหักบัญชีเงินฝาก (ลงลายมือชือ่ใหตรงกับลายมือชื่อทีใ่หไวกบัธนาคาร) 
2.  สาํเนา สมุดบัญชทีีจ่ะใชบริการหกับญัชีธนาคารอตัโนมัต ิ(หนาทีร่ะบุชือ่และเลขที่บญัชี พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
หมายเหตุ  รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี  
1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  2. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  5. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  6. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
7. ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จาํกดั (มหาชน) 8. ธนาคาร ไทยเครดติ เพ่ือรายยอย จาํกดั (มหาชน) 9. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
 รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนําฝากเช็คเข้าบัญชี ดังนี  

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 2. ธนาคาร ซิตีแ้บงก สาขากรุงเทพฯ 3. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)   
4. ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  5. ธนาคาร ยูโอบี จาํกดั (มหาชน) 6. ธนาคารเกยีรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
7. ธนาคารทิสโก จาํกดั (มหาชน) 

รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ดังนี  
1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   2. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน)  
4. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  5. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  6. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

**** คําแนะนํา **** 
  กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง)  
 กรุณากรอกรายละเอยีดใหครบถวน เกี่ยวกับการรูจกัลูกคาและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับลกูคา (KYC/CDD) และการประเมินความเหมาะสม 

ในการลงทุน (Investment Suitability Assessment Form) ตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด  
  สําเนาเอกสารที่ยืน่ประกอบ โปรดรบัรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบบั  
  สถานที่ หรือทีอ่ยูในการจดัสงเอกสารของผูถอืหนวย ควรเปนทีอ่ยูที่สะดวกตอการรับเอกสารโดยทางไปรษณยี หรือไปรษณยีลงทะเบียน  
  ไม่ให้ระบุทีอ่ยูเปนตูปณ. ไปรษณีย 
  เอกสารทกุชนิดทีย่ื่นตอนายทะเบยีน หากปรากฏวามีการแกไข ขดู ลบ ขดี ฆา ตองลงลายมือชื่อกํากบัการแกไขทุกครั้ง  
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I/ We agree to subscribe the investment units as specified in this order and hereby represent and undertake that :
1.  �����������	
�ก��ก���ก����������������
������ �	
�
�ก� !"#$ �������� ����%&
�'(�ก��")����*��ก��ก�������������
������&�	�!�+��,����#ก�� ���� ก..&. ก����#  I / We shall, in any event, not cancel or revoke the 

subscription specified in this order unless such a cancellation or revocation is made pursuant to rules and regulations prescribed by the Management Company or the SEC;
2.  ���������#���+�.
	��/.����� �����������)!�)���
�����'���	. �����.
	��0�,! ������ก�������"#�!�")�"�ก�����������
�������!�+��,����#ก���#���#����1��%��  I / We have already been in receipt of investors’ manual, 

summary of prospectus relating to material information, tax manual or other documents in relation to the offer for sale of the investment units prepared by the Management Company;
3.  ���������#���+����&���%�ก���'2#�/�"�������&
��$ �)
� ���	��!������ก������"���
������ ���	��!���"�ก���������ก����� ���	��#%������/'��3�)�4  I/ We have already acknowledge any warning notices and 

any disclosure of information; for instances, the risk of investment in the units, the risk of investment in mutual fund, and the relevant conflict of interest;
4. ��������&ก�%���+���+�
� ก������"���
������	�")
ก��5�ก���� %�	!���	��!������ก������ /.������
����������#���+�����������	�กก�
���������ก�
�������������	%�กก6�#� %�����	
�#���+)���������
���������
������

0��"���������!�ก����# ��������	
��	�����������
�������#�&�	�!��#�	!���������� �����!� /.�����������������
������ก�++����!��#���+���	��6�)�+  I / We have agreed and acknowledged that investment in mutual 
fund is not deposits and is subject to investment risk, unitholder may receive more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceed within specified period or may 
not be able to redeem the units as ordered. Investor must be certain that they are dealing with the salesperson that certified by the SEC only;

5. ��������&ก�%���+���+�
� +��,����#ก������������+!����
��������'7���*ก������+!��ก��3������ก����������
���������ก�������	�����ก���!���)!� %�ก�������	�����������  I / We have agreed and 
acknowledged that the Management Company or the Registrar shall refuse the registration of transfer or pledge of units of Retirement Mutual Fund (RMF) and Long Term Equity Fund (LTF);

6. "�ก� !ก�������	�!�	!�3�+������"�&
��'����8 %��	
�#�'9��ก�����	��!�����&��%ก�'!������������� ����������+���+����&���%����	��!���%���
��������#��������#���+ก������ก��&��%ก�'!��� �����#���+�������&���ก�
�
�����������	%�ก�#�  If the fund’s investment policy includes foreign investments and the foreign exchange risk exposure is not entirely hedged,  I / We have acknowledged the warning clauses and that the 
risks involved may result in a loss or gain from currency movements or that the final value of my investment may be lower than the original sum invested;

7. "�ก� !�!����������#���+��#�����
������ ����������+���+%������	����/.ก���&�	������!�#3���ก����#ก��ก�������	�!��#���+���	�&���ก�����ก��� ก..&. %��!�%ก�������	�&�	3#�)�+#���ก7�	�� &�#�����/.ก�������
��
+��,����#ก��%�/.������
�������!���#����1��3#�)�+#���ก7�	��%����	3#�/.�#.%/'��3�)�4���ก�������	  When I / We have received allotment of units, I / We have acknowledged and agreed to be bounded
by the terms of the fund scheme which has been approved by the Office of the SEC and subsequent amendments which are lawful, including terms applied between the Management Company and
the unitholder which were lawful and signed by the Mutual Fund Supervisor;

8. ��������&ก�%���+���+�
� +��,����#ก�����������*�"�ก���	
#������ก��&�	�������������
���������ก�����"# 3#��	
&���%���"�������������+
������ ��ก��#�+���	��!������ก����������.�ก�
���#�+���	��!���
�!���	��+�#������������ &�	%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#����/.�����
���#�!����������#����"����� �ก����"�ก� !�!����������#�&ก�%���+���+���	��!������ก����������'(�����$ �' �����ก����"�ก� !�!����	!ก��
�'!���%'�"�����&&�	�!�+��,����#ก����6��	���0��"&�ก7�ก :4�����
��������ก���!��ก!��������!����	!ก���'!���%'�"�����&  I / We have agreed and acknowledged that the Management Company reserves 
the right to refrain from executing the subscription order of any fund, without informing me in advance, if the risk level of the fund is higher than the acceptable risk level for myself as assessed by the 
latest Customer Risk Profile Questionnaire I / We have previously submitted. This excludes cases whereby I / We have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or cases
which may be identified in the future that the Management Company or relevant authorities consider appropriate for exclusion;

9. ��������&ก�%���+���+�
� �����"���#���+ก��"�����%�����ก�������!���	���	��ก/.������
������ /.������
������������%++'���	�����	��!����!���	��+�#����/.����� 3#�"�����	.�!��.ก&����'(����� ��	�1����	!ก���+���
���	.�	���	!ก���'!���%'�����&�	��������!���
��������ก��ก����# �����!� ��ก/.������
�������	
"�����	.&�	%++'���	�����	��!����!���	��+�#����/.����� ����"�����	.�	
��+���� /.������
����������	
�#���+���%�����
ก������%�����	
��	���������ก������+��ก������#�  I / We have agreed and acknowledged that in order to receive suitable investment advice from the investment advisor, the unitholder should complete 
the Customer Risk Profile Questionnaire with accurate information that is frequently updated as designated by the authorities. If the unitholder does not provide data as requested in
the questionnaire or only provide partial information, the unitholder may not be entitle to receive investment advice or may not be able to subscribe into some funds.

  ����!�&'���������	
�����ก�
����������������� (ก��)�" %
����� *%����������
�����������������
ก��)
 "�ก� !�!�ก�������	������������!��������������!� 	!������/.������
����������	!	.�
���
������#����'(���&�"��&�����กก����� ����������%�#���&�� #���!�  If the value of or number of investment units in respect

 of long term equity fund purchased hereunder be decreased to the extent that fund must be terminated. I / We hereby express my intention as follows

� ��������	!���	'�����4 "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3��������
������) ���ก�������	������������!��������������!� �'���ก��������������������0��"&�ก����#ก�����+��,����#ก�� (���	!) ��กก� !
�!�+��,����#ก�� �	
	!ก�������	���������������0��"&�ก����#ก�� "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3������ก������) ���ก�������	������������!��������������!��'���ก�������	��������������+��,��
��#ก�������!�	!�3�+��"ก���!��ก��&�	�!���6��	��� 3#�����
��#���+���	�����	��ก��������%��  I / We wish the Management Company shall transfer my investment units of long term equity fund to other long term

equity fund. In that event that Management Company does not have any such long term equity fund. I / We accept the Management Company shall be entitled to transfer my investment units to other 

long term equity fund under other Management Company.
� ���������	
	!���	'�����4 "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3������ก������) ���ก�����  I / We do not wish to transfer my units to any other fund.

�����������!�&���ก���������
AMOUNT

+��
BAHT&���� IN NUMBER&��������� IN WORDS

	�����,���&'�-�������	
���
Unitholder’s Signature

AGENT NAME SALE NAME SALE CODE AUTHORIZED CASHIER

���!�"+�����������
Subscription Order Number

������� 1 �
������������ก� / ����������

���������ก	
"	��!��������  I / We have agreed and acknowledged that
� "�ก� !�!�ก���������&��	!��#�+���	��!������ก������.�ก�
���#�+���	��!����!���	��+�#������������ &�	%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#����/.�����
���#�!����������#����"����� ��������&ก�%���	��+

���	��!����!�����	�1�� 3#��#���+���%�����ก��������	�1��ก, ����ก����� &�#������&���%����	��!��������	#�!��ก!�������ก�+ก�����#��ก
����ก/.������
������%��  If the risk level of the above fund
 is higher than the acceptable risk level for myself as assessed by the latest Customer Risk Profile Questionnaire that has previously been submitted, I / We have agreed to accept the 

higher risk exposure and had received investment advice including fund features, warning clauses and all risks with related to the fund from the salesperson whom I / We subscribed
 the fund.
� "�ก� !�!�ก���������&��	!ก������"�&
��'����8 %���������	��#���	��+���	��!���#�����&��%ก�'!���&�	���	."�%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#�
���#�!����������#����"����� ��������&ก�%�

��	��+���	��!���#�����&��%ก�'!���%�%�����+��������	��!���#�����&��%ก�'!��� (���	!) ���ก������!� ��	�1��#���+���+����&�����ก/.������
������%�� If the above fund invests in foreign 
countries and I / We had not previously agreed to accept foreign exchange rate risks according to the latest Customer Risk Profile Questionnaire previously submitted,  I / We have 
agreed to accept foreign exchange rate risks and the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning clauses expressed by the salesperson whom
I / We subscribed the fund.

	�����,���&'�-�������	
���
Unitholder’s Signature

ก�� �!���,���#ก��
��
*�� ��
(Fax Indemnity)

� �,� / Yes

� ����,� / No &'����� �� (Verified by)

"�ก� !�!�)����#����)6� 3'�#")��)6��!���	�����!�ก�ก6+�����#�"���&��ก+�=)!�#!��ก�+/.����+����ก�����������+���������
��������
����� (Only cheque in the same clearing area is accepted)

����� !�
���
(Subscription Order)

��. 0-2659-8888
www.one-asset.com

Number One in Investment

)���ก����� .................................................................................................................................................................................................................... ����!� .....................................................................................................................
Fund Name Date
)���/.������
������ .................................................................................................................................................................................................... 3��8���4 .............................................................................................................
Unitholder Name Telephone
)��������3#� � �����# � ���ก��3�� � &�#+�=)!��&3�	�&�     *����� ..................................................................................................................................................................
Payment made by Cash            Transfer Direct Debit        Bank

� �)6�*����� ......................................................... ���� ..................................................... ���!��)6� ........................................................... �����!� ..............................................
Cheque Branch Cheque Number Dated

���!�/.������
��
Unitholder Number
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I/ We agree to subscribe the investment units as specified in this order and hereby represent and undertake that :
1.  �����������	
�ก��ก���ก����������������
������ �	
�
�ก� !"#$ �������� ����%&
�'(�ก��")����*��ก��ก�������������
������&�	�!�+��,����#ก�� ���� ก..&. ก����#  I / We shall, in any event, not cancel or revoke the 

subscription specified in this order unless such a cancellation or revocation is made pursuant to rules and regulations prescribed by the Management Company or the SEC;
2.  ���������#���+�.
	��/.����� �����������)!�)���
�����'���	. �����.
	��0�,! ������ก�������"#�!�")�"�ก�����������
�������!�+��,����#ก���#���#����1��%��  I / We have already been in receipt of investors’ manual, 

summary of prospectus relating to material information, tax manual or other documents in relation to the offer for sale of the investment units prepared by the Management Company;
3.  ���������#���+����&���%�ก���'2#�/�"�������&
��$ �)
� ���	��!������ก������"���
������ ���	��!���"�ก���������ก����� ���	��#%������/'��3�)�4  I/ We have already acknowledge any warning notices and 

any disclosure of information; for instances, the risk of investment in the units, the risk of investment in mutual fund, and the relevant conflict of interest;
4. ��������&ก�%���+���+�
� ก������"���
������	�")
ก��5�ก���� %�	!���	��!������ก������ /.������
����������#���+�����������	�กก�
���������ก�
�������������	%�กก6�#� %�����	
�#���+)���������
���������
������

0��"���������!�ก����# ��������	
��	�����������
�������#�&�	�!��#�	!���������� �����!� /.�����������������
������ก�++����!��#���+���	��6�)�+  I / We have agreed and acknowledged that investment in mutual 
fund is not deposits and is subject to investment risk, unitholder may receive more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceed within specified period or may 
not be able to redeem the units as ordered. Investor must be certain that they are dealing with the salesperson that certified by the SEC only;

5. ��������&ก�%���+���+�
� +��,����#ก������������+!����
��������'7���*ก������+!��ก��3������ก����������
���������ก�������	�����ก���!���)!� %�ก�������	�����������  I / We have agreed and 
acknowledged that the Management Company or the Registrar shall refuse the registration of transfer or pledge of units of Retirement Mutual Fund (RMF) and Long Term Equity Fund (LTF);

6. "�ก� !ก�������	�!�	!�3�+������"�&
��'����8 %��	
�#�'9��ก�����	��!�����&��%ก�'!������������� ����������+���+����&���%����	��!���%���
��������#��������#���+ก������ก��&��%ก�'!��� �����#���+�������&���ก�
�
�����������	%�ก�#�  If the fund’s investment policy includes foreign investments and the foreign exchange risk exposure is not entirely hedged,  I / We have acknowledged the warning clauses and that the 
risks involved may result in a loss or gain from currency movements or that the final value of my investment may be lower than the original sum invested;

7. "�ก� !�!����������#���+��#�����
������ ����������+���+%������	����/.ก���&�	������!�#3���ก����#ก��ก�������	�!��#���+���	�&���ก�����ก��� ก..&. %��!�%ก�������	�&�	3#�)�+#���ก7�	�� &�#�����/.ก�������
��
+��,����#ก��%�/.������
�������!���#����1��3#�)�+#���ก7�	��%����	3#�/.�#.%/'��3�)�4���ก�������	  When I / We have received allotment of units, I / We have acknowledged and agreed to be bounded
by the terms of the fund scheme which has been approved by the Office of the SEC and subsequent amendments which are lawful, including terms applied between the Management Company and
the unitholder which were lawful and signed by the Mutual Fund Supervisor;

8. ��������&ก�%���+���+�
� +��,����#ก�����������*�"�ก���	
#������ก��&�	�������������
���������ก�����"# 3#��	
&���%���"�������������+
������ ��ก��#�+���	��!������ก����������.�ก�
���#�+���	��!���
�!���	��+�#������������ &�	%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#����/.�����
���#�!����������#����"����� �ก����"�ก� !�!����������#�&ก�%���+���+���	��!������ก����������'(�����$ �' �����ก����"�ก� !�!����	!ก��
�'!���%'�"�����&&�	�!�+��,����#ก����6��	���0��"&�ก7�ก :4�����
��������ก���!��ก!��������!����	!ก���'!���%'�"�����&  I / We have agreed and acknowledged that the Management Company reserves 
the right to refrain from executing the subscription order of any fund, without informing me in advance, if the risk level of the fund is higher than the acceptable risk level for myself as assessed by the 
latest Customer Risk Profile Questionnaire I / We have previously submitted. This excludes cases whereby I / We have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or cases
which may be identified in the future that the Management Company or relevant authorities consider appropriate for exclusion;

9. ��������&ก�%���+���+�
� �����"���#���+ก��"�����%�����ก�������!���	���	��ก/.������
������ /.������
������������%++'���	�����	��!����!���	��+�#����/.����� 3#�"�����	.�!��.ก&����'(����� ��	�1����	!ก���+���
���	.�	���	!ก���'!���%'�����&�	��������!���
��������ก��ก����# �����!� ��ก/.������
�������	
"�����	.&�	%++'���	�����	��!����!���	��+�#����/.����� ����"�����	.�	
��+���� /.������
����������	
�#���+���%�����
ก������%�����	
��	���������ก������+��ก������#�  I / We have agreed and acknowledged that in order to receive suitable investment advice from the investment advisor, the unitholder should complete 
the Customer Risk Profile Questionnaire with accurate information that is frequently updated as designated by the authorities. If the unitholder does not provide data as requested in
the questionnaire or only provide partial information, the unitholder may not be entitle to receive investment advice or may not be able to subscribe into some funds.

  ����!�&'���������	
�����ก�
����������������� (ก��)�" %
����� *%����������
�����������������
ก��)
 "�ก� !�!�ก�������	������������!��������������!� 	!������/.������
����������	!	.�
���
������#����'(���&�"��&�����กก����� ����������%�#���&�� #���!�  If the value of or number of investment units in respect

 of long term equity fund purchased hereunder be decreased to the extent that fund must be terminated. I / We hereby express my intention as follows

� ��������	!���	'�����4 "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3��������
������) ���ก�������	������������!��������������!� �'���ก��������������������0��"&�ก����#ก�����+��,����#ก�� (���	!) ��กก� !
�!�+��,����#ก�� �	
	!ก�������	���������������0��"&�ก����#ก�� "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3������ก������) ���ก�������	������������!��������������!��'���ก�������	��������������+��,��
��#ก�������!�	!�3�+��"ก���!��ก��&�	�!���6��	��� 3#�����
��#���+���	�����	��ก��������%��  I / We wish the Management Company shall transfer my investment units of long term equity fund to other long term

equity fund. In that event that Management Company does not have any such long term equity fund. I / We accept the Management Company shall be entitled to transfer my investment units to other 

long term equity fund under other Management Company.
� ���������	
	!���	'�����4 "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3������ก������) ���ก�����  I / We do not wish to transfer my units to any other fund.

�����������!�&���ก���������
AMOUNT

+��
BAHT&���� IN NUMBER&��������� IN WORDS

	�����,���&'�-�������	
���
Unitholder’s Signature

AGENT NAME SALE NAME SALE CODE AUTHORIZED CASHIER

���!�"+�����������
Subscription Order Number

���������ก	
"	��!��������  I / We have agreed and acknowledged that
� "�ก� !�!�ก���������&��	!��#�+���	��!������ก������.�ก�
���#�+���	��!����!���	��+�#������������ &�	%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#����/.�����
���#�!����������#����"����� ��������&ก�%���	��+

���	��!����!�����	�1�� 3#��#���+���%�����ก��������	�1��ก, ����ก����� &�#������&���%����	��!��������	#�!��ก!�������ก�+ก�����#��ก
����ก/.������
������%��  If the risk level of the above fund
 is higher than the acceptable risk level for myself as assessed by the latest Customer Risk Profile Questionnaire that has previously been submitted, I / We have agreed to accept the 

higher risk exposure and had received investment advice including fund features, warning clauses and all risks with related to the fund from the salesperson whom I / We subscribed
 the fund.
� "�ก� !�!�ก���������&��	!ก������"�&
��'����8 %���������	��#���	��+���	��!���#�����&��%ก�'!���&�	���	."�%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#�
���#�!����������#����"����� ��������&ก�%�

��	��+���	��!���#�����&��%ก�'!���%�%�����+��������	��!���#�����&��%ก�'!��� (���	!) ���ก������!� ��	�1��#���+���+����&�����ก/.������
������%�� If the above fund invests in foreign 
countries and I / We had not previously agreed to accept foreign exchange rate risks according to the latest Customer Risk Profile Questionnaire previously submitted,  I / We have 
agreed to accept foreign exchange rate risks and the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning clauses expressed by the salesperson whom
I / We subscribed the fund.

	�����,���&'�-�������	
���
Unitholder’s Signature

ก�� �!���,���#ก��
��
*�� ��
(Fax Indemnity)

� �,� / Yes

� ����,� / No &'����� �� (Verified by)

"�ก� !�!�)����#����)6� 3'�#")��)6��!���	�����!�ก�ก6+�����#�"���&��ก+�=)!�#!��ก�+/.����+����ก�����������+���������
��������
����� (Only cheque in the same clearing area is accepted)

������� 2 �
���� "#$������%�ก�&��
�'(��)'*(+'������,-�%������ !�
���

(Subscription Order)
��. 0-2659-8888
www.one-asset.com

Number One in Investment

)���ก����� .................................................................................................................................................................................................................... ����!� .....................................................................................................................
Fund Name Date
)���/.������
������ .................................................................................................................................................................................................... 3��8���4 .............................................................................................................
Unitholder Name Telephone
)��������3#� � �����# � ���ก��3�� � &�#+�=)!��&3�	�&�     *����� ..................................................................................................................................................................
Payment made by Cash            Transfer Direct Debit        Bank

� �)6�*����� ......................................................... ���� ..................................................... ���!��)6� ........................................................... �����!� ..............................................
Cheque Branch Cheque Number Dated

���!�/.������
��
Unitholder Number



���������ก	
��������	
��������������������� !�
�� "	����������!���
"	�����!������#$!��!%ก�� %!
��
I/ We agree to subscribe the investment units as specified in this order and hereby represent and undertake that :
1.  �����������	
�ก��ก���ก����������������
������ �	
�
�ก� !"#$ �������� ����%&
�'(�ก��")����*��ก��ก�������������
������&�	�!�+��,����#ก�� ���� ก..&. ก����#  I / We shall, in any event, not cancel or revoke the 

subscription specified in this order unless such a cancellation or revocation is made pursuant to rules and regulations prescribed by the Management Company or the SEC;
2.  ���������#���+�.
	��/.����� �����������)!�)���
�����'���	. �����.
	��0�,! ������ก�������"#�!�")�"�ก�����������
�������!�+��,����#ก���#���#����1��%��  I / We have already been in receipt of investors’ manual, 

summary of prospectus relating to material information, tax manual or other documents in relation to the offer for sale of the investment units prepared by the Management Company;
3.  ���������#���+����&���%�ก���'2#�/�"�������&
��$ �)
� ���	��!������ก������"���
������ ���	��!���"�ก���������ก����� ���	��#%������/'��3�)�4  I/ We have already acknowledge any warning notices and 

any disclosure of information; for instances, the risk of investment in the units, the risk of investment in mutual fund, and the relevant conflict of interest;
4. ��������&ก�%���+���+�
� ก������"���
������	�")
ก��5�ก���� %�	!���	��!������ก������ /.������
����������#���+�����������	�กก�
���������ก�
�������������	%�กก6�#� %�����	
�#���+)���������
���������
������

0��"���������!�ก����# ��������	
��	�����������
�������#�&�	�!��#�	!���������� �����!� /.�����������������
������ก�++����!��#���+���	��6�)�+  I / We have agreed and acknowledged that investment in mutual 
fund is not deposits and is subject to investment risk, unitholder may receive more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceed within specified period or may 
not be able to redeem the units as ordered. Investor must be certain that they are dealing with the salesperson that certified by the SEC only;

5. ��������&ก�%���+���+�
� +��,����#ก������������+!����
��������'7���*ก������+!��ก��3������ก����������
���������ก�������	�����ก���!���)!� %�ก�������	�����������  I / We have agreed and 
acknowledged that the Management Company or the Registrar shall refuse the registration of transfer or pledge of units of Retirement Mutual Fund (RMF) and Long Term Equity Fund (LTF);

6. "�ก� !ก�������	�!�	!�3�+������"�&
��'����8 %��	
�#�'9��ก�����	��!�����&��%ก�'!������������� ����������+���+����&���%����	��!���%���
��������#��������#���+ก������ก��&��%ก�'!��� �����#���+�������&���ก�
�
�����������	%�ก�#�  If the fund’s investment policy includes foreign investments and the foreign exchange risk exposure is not entirely hedged,  I / We have acknowledged the warning clauses and that the 
risks involved may result in a loss or gain from currency movements or that the final value of my investment may be lower than the original sum invested;

7. "�ก� !�!����������#���+��#�����
������ ����������+���+%������	����/.ก���&�	������!�#3���ก����#ก��ก�������	�!��#���+���	�&���ก�����ก��� ก..&. %��!�%ก�������	�&�	3#�)�+#���ก7�	�� &�#�����/.ก�������
��
+��,����#ก��%�/.������
�������!���#����1��3#�)�+#���ก7�	��%����	3#�/.�#.%/'��3�)�4���ก�������	  When I / We have received allotment of units, I / We have acknowledged and agreed to be bounded
by the terms of the fund scheme which has been approved by the Office of the SEC and subsequent amendments which are lawful, including terms applied between the Management Company and
the unitholder which were lawful and signed by the Mutual Fund Supervisor;

8. ��������&ก�%���+���+�
� +��,����#ก�����������*�"�ก���	
#������ก��&�	�������������
���������ก�����"# 3#��	
&���%���"�������������+
������ ��ก��#�+���	��!������ก����������.�ก�
���#�+���	��!���
�!���	��+�#������������ &�	%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#����/.�����
���#�!����������#����"����� �ก����"�ก� !�!����������#�&ก�%���+���+���	��!������ก����������'(�����$ �' �����ก����"�ก� !�!����	!ก��
�'!���%'�"�����&&�	�!�+��,����#ก����6��	���0��"&�ก7�ก :4�����
��������ก���!��ก!��������!����	!ก���'!���%'�"�����&  I / We have agreed and acknowledged that the Management Company reserves 
the right to refrain from executing the subscription order of any fund, without informing me in advance, if the risk level of the fund is higher than the acceptable risk level for myself as assessed by the 
latest Customer Risk Profile Questionnaire I / We have previously submitted. This excludes cases whereby I / We have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or cases
which may be identified in the future that the Management Company or relevant authorities consider appropriate for exclusion;

9. ��������&ก�%���+���+�
� �����"���#���+ก��"�����%�����ก�������!���	���	��ก/.������
������ /.������
������������%++'���	�����	��!����!���	��+�#����/.����� 3#�"�����	.�!��.ก&����'(����� ��	�1����	!ก���+���
���	.�	���	!ก���'!���%'�����&�	��������!���
��������ก��ก����# �����!� ��ก/.������
�������	
"�����	.&�	%++'���	�����	��!����!���	��+�#����/.����� ����"�����	.�	
��+���� /.������
����������	
�#���+���%�����
ก������%�����	
��	���������ก������+��ก������#�  I / We have agreed and acknowledged that in order to receive suitable investment advice from the investment advisor, the unitholder should complete 
the Customer Risk Profile Questionnaire with accurate information that is frequently updated as designated by the authorities. If the unitholder does not provide data as requested in
the questionnaire or only provide partial information, the unitholder may not be entitle to receive investment advice or may not be able to subscribe into some funds.

  ����!�&'���������	
�����ก�
����������������� (ก��)�" %
����� *%����������
�����������������
ก��)
 "�ก� !�!�ก�������	������������!��������������!� 	!������/.������
����������	!	.�
���
������#����'(���&�"��&�����กก����� ����������%�#���&�� #���!�  If the value of or number of investment units in respect

 of long term equity fund purchased hereunder be decreased to the extent that fund must be terminated. I / We hereby express my intention as follows

� ��������	!���	'�����4 "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3��������
������) ���ก�������	������������!��������������!� �'���ก��������������������0��"&�ก����#ก�����+��,����#ก�� (���	!) ��กก� !
�!�+��,����#ก�� �	
	!ก�������	���������������0��"&�ก����#ก�� "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3������ก������) ���ก�������	������������!��������������!��'���ก�������	��������������+��,��
��#ก�������!�	!�3�+��"ก���!��ก��&�	�!���6��	��� 3#�����
��#���+���	�����	��ก��������%��  I / We wish the Management Company shall transfer my investment units of long term equity fund to other long term

equity fund. In that event that Management Company does not have any such long term equity fund. I / We accept the Management Company shall be entitled to transfer my investment units to other 

long term equity fund under other Management Company.
� ���������	
	!���	'�����4 "��+��,����#ก��#������ก����+�'!�����
������ (3������ก������) ���ก�����  I / We do not wish to transfer my units to any other fund.

)���ก����� .................................................................................................................................................................................................................... ����!� .....................................................................................................................
Fund Name Date
)���/.������
������ .................................................................................................................................................................................................... 3��8���4 .............................................................................................................
Unitholder Name Telephone
)��������3#� � �����# � ���ก��3�� � &�#+�=)!��&3�	�&�     *����� ..................................................................................................................................................................
Payment made by Cash            Transfer Direct Debit        Bank

� �)6�*����� ......................................................... ���� ..................................................... ���!��)6� ........................................................... �����!� ..............................................
Cheque Branch Cheque Number Dated

�����������!�&���ก���������
AMOUNT

+��
BAHT&���� IN NUMBER&��������� IN WORDS

����� !�
���
(Subscription Order)

	�����,���&'�-�������	
���
Unitholder’s Signature

AGENT NAME SALE NAME SALE CODE AUTHORIZED CASHIER

���!�"+�����������
Subscription Order Number

���������ก	
"	��!��������  I / We have agreed and acknowledged that
� "�ก� !�!�ก���������&��	!��#�+���	��!������ก������.�ก�
���#�+���	��!����!���	��+�#������������ &�	%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#����/.�����
���#�!����������#����"����� ��������&ก�%���	��+

���	��!����!�����	�1�� 3#��#���+���%�����ก��������	�1��ก, ����ก����� &�#������&���%����	��!��������	#�!��ก!�������ก�+ก�����#��ก
����ก/.������
������%��  If the risk level of the above fund
 is higher than the acceptable risk level for myself as assessed by the latest Customer Risk Profile Questionnaire that has previously been submitted, I / We have agreed to accept the 

higher risk exposure and had received investment advice including fund features, warning clauses and all risks with related to the fund from the salesperson whom I / We subscribed
 the fund.
� "�ก� !�!�ก���������&��	!ก������"�&
��'����8 %���������	��#���	��+���	��!���#�����&��%ก�'!���&�	���	."�%++'���	����#�+���	��!����!���	��+�#�
���#�!����������#����"����� ��������&ก�%�

��	��+���	��!���#�����&��%ก�'!���%�%�����+��������	��!���#�����&��%ก�'!��� (���	!) ���ก������!� ��	�1��#���+���+����&�����ก/.������
������%�� If the above fund invests in foreign 
countries and I / We had not previously agreed to accept foreign exchange rate risks according to the latest Customer Risk Profile Questionnaire previously submitted,  I / We have 
agreed to accept foreign exchange rate risks and the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning clauses expressed by the salesperson whom
I / We subscribed the fund.

	�����,���&'�-�������	
���
Unitholder’s Signature

ก�� �!���,���#ก��
��
*�� ��
(Fax Indemnity)

� �,� / Yes

� ����,� / No &'����� �� (Verified by)

"�ก� !�!�)����#����)6� 3'�#")��)6��!���	�����!�ก�ก6+�����#�"���&��ก+�=)!�#!��ก�+/.����+����ก�����������+���������
��������
����� (Only cheque in the same clearing area is accepted)

������� 3 �
���� "#$/'(�����,-�%�
��. 0-2659-8888
www.one-asset.com

Number One in Investment
���!�/.������
��

Unitholder Number
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1. ������	
�������������������������������ก���	ก�� ����!�������"������
���
	
ก��#���������$�%�&�
�
 '����	
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2. ������	
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หนังสือยินยอมใหหักบญัชีเงินฝาก

เขียนที่ _______________________________________
วันที่ ____ เดือน ________________ พ.ศ. __________

เรียน ผูจัดการธนาคาร ___________________________________ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ/สาขา __________________________
ขาพเจา __________________________________________________ เจาของบญัชีเงินฝากประเภท __________________________

บัญชีเลขที ่(10 หลัก) ______________________________________ ชื่อบัญช ี__________________________________________________
สถานที่ติดตอ เลขที ่______________ ตรอก/ซอย __________________________________ ถนน ___________________________________
ตําบล/แขวง _______________________________ อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย ______________________________ โทร. _____________________________________________________________________

มีความประสงคใหธนาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บริษัท ________________________________________________________ จํากัด (ตอไปนีเ้รียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนเงินที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้ทีธ่นาคารไดรับจากบรษัิท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบญัชีของบรษัิท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนี ้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบรษัิทดังกลาว หากปรากฎใน
ภายหลังวาจํานวนเงินทีบ่ริษัทแจงแกธนาคารนัน้ไมถูกตอง และธนาคารไดทาํการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้หรอืส่ือขอมูลอิเล็กทรอนกิสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดาํเนินการเรียกรองเงินจํานวนดงักลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้
ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหกัโอนจากบญัชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนีแ้กบรษัิท
ตามใบแจงหนีห้รือส่ือขอมลูอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรบัจากบรษัิท และขาพเจายอมรบัวาธนาคารจะหกัเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อ
เงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบญัชี
แตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดงักลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรบัเงิน
และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลง
ใหหนังสือขอใหหักบญัชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบังคับสําหรับบญัชีเง ินฝากหมายเลขที่ไดเปล่ียนแปลงนัน้ๆ ไดดวยทกุประการ

การขอใหหักบญัชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทนีับแตวันทาํหนังสือนีแ้ละใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน
โดยทําเปนลายลักษรอักษรใหธนาคารและบรษัิททราบ

ขอแสดงความนับถอื

ลงชื่อ ___________________________________________ ผูใหความยินยอม
( ................................................. )

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง

ลงชื่อ ____________________________________________ ลงชื่อ ____________________________________________
( ................................................. ) ( ................................................. )

ลายมือชือผ้รับมอบอํานาจสาขาู  (ชัน ก.)
ระบุชือ / เลขทีบัตรพนักงาน ………

สวนที่ 1 สําหรับธนาคาร

(สําหรับบริษัทฯ)

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

The One You Can Count On

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด
One Asset Management Limited



หนังสือยินยอมใหหักบญัชีเงินฝาก

เขียนที่ _______________________________________
วันที่ ____ เดือน ________________ พ.ศ. __________

เรียน ผูจัดการธนาคาร ___________________________________ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ/สาขา __________________________
ขาพเจา __________________________________________________ เจาของบญัชีเงินฝากประเภท __________________________

บัญชีเลขที ่(10 หลัก) ______________________________________ ชื่อบัญช ี__________________________________________________
สถานที่ติดตอ เลขที ่______________ ตรอก/ซอย __________________________________ ถนน ___________________________________
ตําบล/แขวง _______________________________ อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย ______________________________ โทร. _____________________________________________________________________

มีความประสงคใหธนาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บริษัท ________________________________________________________ จํากัด (ตอไปนีเ้รียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนเงินที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้ทีธ่นาคารไดรับจากบรษัิท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบญัชีของบรษัิท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนี ้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบรษัิทดังกลาว หากปรากฎใน
ภายหลังวาจํานวนเงินทีบ่ริษัทแจงแกธนาคารนัน้ไมถูกตอง และธนาคารไดทาํการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้หรอืส่ือขอมูลอิเล็กทรอนกิสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดาํเนินการเรียกรองเงินจํานวนดงักลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้
ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหกัโอนจากบญัชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนีแ้กบรษัิท
ตามใบแจงหนีห้รือส่ือขอมลูอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรบัจากบรษัิท และขาพเจายอมรบัวาธนาคารจะหกัเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อ
เงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบญัชี
แตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดงักลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรบัเงิน
และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลง
ใหหนังสือขอใหหักบญัชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบังคับสําหรับบญัชีเง ินฝากหมายเลขที่ไดเปล่ียนแปลงนัน้ๆ ไดดวยทกุประการ

การขอใหหักบญัชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทนีับแตวันทาํหนังสือนีแ้ละใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน
โดยทําเปนลายลักษรอักษรใหธนาคารและบรษัิททราบ

ขอแสดงความนับถอื

ลงชื่อ ___________________________________________ ผูใหความยินยอม
( ................................................. )

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง

ลงชื่อ ____________________________________________ ลงชื่อ ____________________________________________
( ................................................. ) ( ................................................. )

ลายมือชือผ้รับมอบอํานาจสาขาู  (ชัน ก.)
ระบุชือ / เลขทีบัตรพนักงาน ………

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด
One Asset Management Limited สวนที่ 2 สําหรับบริษัทจัดการ

(สําหรับบริษัทฯ)

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

The One You Can Count On
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แบบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน 
ข้อมูลส่วนตวั 
ชื�อ-นามสกลุ �นาย  � นาง  � นางสาว 
ไทย………………………………………………………………………………………………………………… 
องักฤษ………………………………………….…………………………………………………………………. 
Email……………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์………………………………………มือถือ……………………………………………………………. 

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

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

 

  

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

 



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

 

 

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

การลงนามดังกล่าวข้างต้นท่านได้รับทราบข้อตกลงในการรับบริการตามข้อความด้านหลังแล้ว โปรดอ่านข้อตกลงในการรับบรกิารก่อนลงนาม - 

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

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

 
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร  

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

หลังเกษียณอายุแล้ว (4) 
 

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

 
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 

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

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

เงินต้นได้บ้าง  (2) 
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน

ต้นได้มากขึ้น  (3)  
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วน

ใหญ่ได้  (4) 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 
ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

เฉล่ียต้นทุน          (4) 

ส าหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับ

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

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
12.  นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนได้หรือไม่? 
ก. ไม่ได้  ข. ได้             

2.5% 7% 15% 
25% 

-1% -5% -15% 

-20% 

0% 

20% 

40% 

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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ส าหรับบริษัทใช้/ For Office Use 

 

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 _____________________ 


