
 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชี

ใหม ่

1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. กสกิรไทย 

2. ค าสัง่ซือ้ + ใบแจง้การช าระเงนิ (ส าหรับ

บลจ.กสกิรไทย ลกูคา้ตอ้งเปิดบญัชพีรอ้มซือ้
หน่วยลงทนุ) 

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 (หา้มพมิพ์

หนา้-หลงั) 

2. ส าหรับใบแจง้การช าระเงนิ ใหก้รอกเลขทีบ่ญัชี

กองทนุ (16หลัก) โดยใชเ้ลขบตัรประชาชน 13 

หลกัแลว้ตามดว้ยเลขศนูย ์3 หลกั (เชน่ 
1234567890123-000) เนือ่งจากลกูคา้เปิดบญัช ี

และซือ้ครัง้แรกจะยังไมม่เีลขผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

3. ลกูคา้ตอ้งเปิดบัญชพีรอ้มซือ้หน่วยลงทนุ  

2. การซือ้ขาย

หน่วยลงทนุ 

ชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ มดีงันี ้

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

หลงั 12.00 น. ทางบรษัิทจะด าเนนิรายการ
ในวนัท าการถัดไป) 

กรณีซือ้ 
 กรอกใบค าสัง่ซือ้ แนบใบแจง้การ

ช าระเงนิ (ดธูนาคารส าหรับช าระเงนิ

ทีช่อ่งหมายเหต)ุ หรอืส าเนาหนา้

บตัรเครดติ (กรณีจา่ยดว้ยบตัร
เครดติ) แลว้สง่เอกสารทัง้หมดให ้

IC 
กรณีขาย 

 กรอกใบค าสัง่ขาย แนบส าเนาบตัร

ประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 

2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
กรณีซือ้/ขาย/สบัเปลีย่น – สามารถตรวจ

เวลาท าการไดจ้าก 
http://www.kasikornasset.com/ 

TH/Documents 

/ServiceHourTH.pdf  

1. ดธูนาคารส าหรับช าระเงนิไดท้ีห่นา้ 2 จาก 

http://www.maybank-
ke.co.th/media/402320/02subscription_orde

r.pdf  
2. กรณีใชบ้ตัรเครดติ ทางบลจ.  กสกิรไทย ใชไ้ด ้

เฉพาะบตัรเครดติในเครอืกสกิรไทยเทา่นัน้ โดย
ตอ้งสง่ใบค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ และส าเนาบัตร

เครดติหนา้แรกดว้ย (ขัน้ต า่ในการซือ้ผ่านบัตร

เครดติ 10,000 บาทตอ่ครัง้และไมเ่กนิ 500,000 
บาท สามารถลงทนุไดเ้ฉพาะกองทนุ LTF และ 

RMF เทา่นัน้) 
 

3. สมัครใช ้

บรกิารซือ้
ขายผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบค าขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 
3. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 

4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนา
ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

 

4. การขอ

เปลีย่นแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 
ชดุ 

3. หลกัฐานทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลู เชน่ 
ส าเนาหนา้ Book Bank หรอืใบเปลีย่นชือ่ 

เป็นตน้ พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

 Kasikorn Asset Management Company Limited 
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‡¡◊Õß ........................................................................ √—∞ ............................................................................. √À— ‰ª√…≥’¬å                   ª√–‡∑» ................................................................................................
 ∂“π∑’Ë∑”ß“π : ™◊ËÕÀπà«¬ß“π ............................................................................... μ”·Àπàß......................................................... ª√–‡¿∑¢Õß°‘®°“√ ............................................................................................
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 (1) ∫—μ√ª√–™“™π  (2) ∫—μ√¢â“√“™°“√  (3) Õ◊ËπÊ ‚ª√¥√–∫ÿ ..................................................... ‡≈¢∑’Ë :
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«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥  «—π .................. ‡¥◊Õπ ..................................... ªï æ.». .............................. ‡æ»    (1) ™“¬    (2) À≠‘ß    —≠™“μ‘ ......................................................................................................
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°“√»÷°…“     μË”°«à“ª√‘≠≠“μ√’     ª√‘≠≠“μ√’     ª√‘≠≠“‚∑      Ÿß°«à“ª√‘≠≠“‚∑     Õ◊ËπÊ ............................................................................................................................................
√“¬‰¥â√«¡μàÕªï¢ÕßºŸâ≈ß∑ÿπ      μË”°«à“ 150,000 ∫“∑     150,001 - 500,000 ∫“∑      500,001 - 1,000,000 ∫“∑      ¡“°°«à“ 1,000,000 ∫“∑
¿“√–∑“ß°“√‡ß‘πμàÕªï¢ÕßºŸâ≈ß∑ÿπ      ‰¡à¡’¿“√–      1-15% ¢Õß√“¬‰¥â        16-30% ¢Õß√“¬‰¥â      31-40% ¢Õß√“¬‰¥â      ¡“°°«à“ 40% ¢Õß√“¬‰¥â
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 (1) ‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’‡ß‘πΩ“° ∫¡®.∏π“§“√° ‘°√‰∑¬  ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ .............................................................................. ™◊ËÕ∫—≠™’ .......................................................................................................................
 (2) π”Ω“°‡™Á§‡¢â“∫—≠™’∏π“§“√....................................................... ª√–‡¿∑∫—≠™’ ..................................‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ ............................................................. ™◊ËÕ∫—≠™’ .............................................................

«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√‡ªî¥∫—≠™’°Õß∑ÿπ (μÕ∫‰¥â¡“°°«à“ 1 ¢âÕ)
 ‡æ‘Ë¡º≈μÕ∫·∑π  ÕÕ¡‡ß‘π  „™â®à“¬¬“¡‡°…’¬≥
 §«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—«   ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß¿“…’  Õ◊ËπÊ (√–∫ÿ) ................................................................................................................................

√–¬–‡«≈“∑’Ë§“¥«à“®–≈ß∑ÿπ :  πâÕ¬°«à“ 6 ‡¥◊Õπ  6 ‡¥◊Õπ - 1 ªï  1 ªï - 5 ªï  ¡“°°«à“ 5 ªï¢÷Èπ‰ª
·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß‡ß‘π :  ‡ß‘πÕÕ¡  ∏ÿ√°‘®  ¡√¥°/¢Õß¢«—≠  ‡ß‘π‡¥◊Õπ/§à“®â“ß  Õ◊ËπÊ (√–∫ÿ) ................................

°“√‡ªî¥∫—≠™’°Õß∑ÿππ’È‡ªìπ°“√‡ªî¥∫—≠™’‡æ◊ËÕ :  μπ‡Õß  ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ (‚ª√¥√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ√—∫º≈ª√–‚¬™πå∑Õ¥ ÿ¥∑â“¬/™◊ËÕºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∑Õ¥ ÿ¥∑â“¬)
™◊ËÕ - π“¡ °ÿ≈ .................................................................................................. ‡≈¢∑’Ë∫—μ√ª√–™“™π .......................................................... §«“¡ —¡æ—π∏å ..........................................................................................
∑’ËÕ¬Ÿà ...................................................................................................................... ‚∑√»—æ∑å ............................................................................... Õ’‡¡≈å ........................................................................................................
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( )
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¢â“æ‡®â“‰¥âμÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡§√∫∂â«π ‰¥â√—∫∑√“∫√–¥—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡·≈–√–¥—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß¢â“æ‡®â“¥—ßπ’È

§«“¡‡ ’Ë¬ß°Õß∑ÿπ §«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¢â“æ‡®â“√—∫‰¥â

¢â“æ‡®â“¬Õ¡√—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë‡°‘π√–¥—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¢â“æ‡®â“¬Õ¡√—∫‰¥â
¢â“æ‡®â“¬Õ¡√—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π„π°Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑»μ—Èß·μà√âÕ¬≈– 20 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘°Õß∑ÿπ√«¡ ‚¥¬¢â“æ‡®â“Õ“®®–

¢“¥∑ÿπÀ√◊Õ‰¥â√—∫°”‰√®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πÀ√◊Õ‰¥â√—∫‡ß‘π§◊πμË”°«à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ‡√‘Ë¡·√°

¢â“æ‡®â“¬Õ¡√—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°Õß∑ÿπ∑’Ë¢â“æ‡®â“≈ß∑ÿπ§√—Èßπ’È  ‚¥¬¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ™’È™«π·≈–§”·π–π”®“°ºŸâμ‘¥μàÕºŸâ≈ß∑ÿπ‡√◊ËÕß§«“¡‡ ’Ë¬ß¥—ß°≈à“«·≈â«

≈ß™◊ËÕºŸâ´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ ....................................................................................................................................................

‡©æ“–ºŸâ´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ°Õß∑ÿππ’È‡ªìπ§√—Èß·√°

¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ™’È™«π‡ πÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ à«π √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπ§«√∑√“∫·≈–‰¥â√—∫∑√“∫¢âÕ°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°Õß∑ÿππ’È‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«
·≈–μ°≈ß¬‘π¬Õ¡ªØ‘∫—μ‘·≈–ºŸ°æ—πμπ‡Õßμ“¡¢âÕ°”Àπ¥ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“«∑ÿ°ª√–°“√

¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫§Ÿà¡◊Õ°“√≈ß∑ÿπ√«¡∂÷ß∑√“∫‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–¿“√–ºŸ°æ—π‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß¿“…’¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡‡æ◊ËÕ°“√‡≈’È¬ß™’æ À√◊Õ°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«·≈â«

¢â“æ‡®â“ª√– ß§å®–„Àâ∫√‘…—∑®—¥°“√‚Õπ¬â“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ¢Õß¢â“æ‡®â“‰ª¬—ß°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«Õ◊Ëπ ‡¡◊ËÕ¡’‡Àμÿ„Àâ‡≈‘°°Õß∑ÿπμ“¡ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å «à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å„π°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“« (‚ª√¥Õà“π‡ß◊ËÕπ‰¢¥â“πÀ≈—ß„∫§” —Ëß´◊ÈÕ)

§” —Ëß´◊ÈÕπ’È‡ªìπ§«“¡ª√– ß§å¢Õß¢â“æ‡®â“‡Õß·≈–¢â“æ‡®â“¢Õ¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¥—ß°≈à“«‡¡◊ËÕ§√∫Õ“¬ÿ‚§√ß°“√μ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„πÀπ—ß ◊Õ™’È™«π„π§” —Ëß´◊ÈÕπ’È
À√◊Õ¥”‡π‘π°“√√—∫´◊ÈÕ§◊πÕ—μ‚π¡—μ‘μ“¡ß«¥‡«≈“μ“¡∑’Ë√–∫ÿ„πÀπ—ß ◊Õ™’È™«π¢Õß°Õß∑ÿπ À√◊ÕÀ“°°Õß∑ÿπ¡’‡Àμÿ„Àâ‡≈‘°°Õß∑ÿπμ“¡°ÆÀ¡“¬ À√◊Õμ“¡∑’Ë√–∫ÿ„πÀπ—ß ◊Õ™’È™«π
„π°√≥’∑’Ë¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫°“√®—¥ √√Àπà«¬≈ß∑ÿπ ¢â“æ‡®â“√—∫∑√“∫·≈–¬‘π¬Õ¡‡¢â“ºŸ°æ—πμ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‚§√ß°“√∑’Ë ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“° ”π—°ß“π °.≈.μ. ·≈–∑’Ë·°â ‰¢
‚¥¬™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬ μ≈Õ¥®π¢âÕºŸ°æ—π√–À«à“ß∫√‘…—∑®—¥°“√·≈–ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ∑’Ë®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬·≈–≈ßπ“¡‚¥¬ºŸâ¥Ÿ·≈º≈ª√–‚¬™πå¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡

¢â“æ‡®â“‰¥âÕà“π·≈–‡¢â“„®¢âÕ§«“¡„π„∫§” —Ëß ◊́ÈÕ¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ ·≈–¢Õ√—∫√Õß«à“¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«∂Ÿ°μâÕß ‡ªìπ®√‘ß·≈–μ√ßμ“¡«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√ —Ëß ◊́ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ
¢Õß¢â“æ‡®â“∑ÿ°ª√–°“√

ºŸâ π—∫ πÿπ°“√¢“¬·≈–√—∫´◊ÈÕ§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ
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‡™Á§∏π“§“√/ ”π—°ß“π ‡≈¢∑’Ë‡™Á§ ∫“∑  μ“ß§å

®”π«π‡ß‘π(μ—«Õ—°…√) ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’°Õß∑ÿπ

™◊ËÕºŸâ´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ

‡≈¢∑’Ë„∫§” —Ëß´◊ÈÕ

‚ª√¥μ√«® Õ∫®”π«π®Õß´◊ÈÕ¢—ÈπμË”/ —Ëß´◊ÈÕ¢—ÈπμË”∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀπ—ß ◊Õ™’È™«π¢Õß
°Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë∑à“π®Õß´◊ÈÕ/ —Ëß´◊ÈÕπ’È

≈ß™◊ËÕºŸâ´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ ............................................................................................................... À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å ...........................................................................................................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë
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‡≈¢∑’Ë„∫Õπÿ≠“μ ......................................................................................................................................... ºŸâÕπÿ¡—μ‘/ºŸâμ√«®∑“π

§”‡μ◊Õπμ“¡ª√–°“»¢Õß§≥–°√√¡°“√ °.≈.μ. °“√≈ß∑ÿπ„πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¡‘„™à°“√Ω“°‡ß‘π·≈–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°“√≈ß∑ÿπ ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπÕ“®‰¥â√—∫‡ß‘π≈ß∑ÿπ§◊π¡“°°«à“À√◊ÕπâÕ¬°«à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ‡√‘Ë¡·√°

°Á‰¥â·≈–Õ“®‰¡à‰¥â√—∫‡ß‘π§à“¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À√◊ÕÕ“®‰¡à “¡“√∂¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ‰¥âμ“¡∑’Ë¡’§” —Ëß‰«â·≈–ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ§«√´◊ÈÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ°—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

∫√‘…—∑¢Õ ß«π ‘∑∏‘ „π°“√∑’Ë®–ªØ‘‡ ∏°“√∑”√“¬°“√μ“¡§” —Ëß´◊ÈÕ À√◊Õ ¢âÕ¡Ÿ≈Õ—π‡ªìπ “√– ”§—≠„π„∫§” —Ëß´◊ÈÕ‰¡à™—¥‡®πÀ√◊Õ¢—¥°—∫‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë√–∫ÿ‰«â„πÀπ—ß ◊Õ™’È™«π À√◊Õ°√≥’∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√æ‘®“√≥“‡ÀÁπ
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‡ß◊ËÕπ‰¢°“√‚Õπ¬â“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ

1. ‡ß◊ËÕπ‰¢Õ—π‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ‡≈‘°°Õß∑ÿπμ“¡ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å„π°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«

μ“¡°√≥’μà“ßÊ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

1.1 ¡Ÿ≈§à“Àπà«¬≈ß∑ÿπ∑’Ë¢“¬‰¥â·≈â«∑—ÈßÀ¡¥ ≈¥≈ß‡À≈◊ÕπâÕ¬°«à“Àâ“ ‘∫≈â“π∫“∑‡ªìπ‡«≈“Àâ“«—π∑”°“√ ◊́ÈÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπμ‘¥μàÕ°—π ‡¡◊ËÕ‡Àμÿ¥—ß°≈à“«‡°‘¥¢÷Èπμ—Èß·μà«—π ‘Èπ

ªïªØ‘∑‘π∑’Ë Õß∑’Ë®—¥μ—Èß°Õß∑ÿπ√«¡‡ªìπμâπ‰ª
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1.4 ®”π«πÀπà«¬ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ≈¥≈ß‡À≈◊ÕπâÕ¬°«à“ “¡ ‘∫Àâ“√“¬„π«—π∑”°“√„¥Ê
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„∫¡Õ∫©—π∑–

«—π∑’Ë ................................................................

¢â“æ‡®â“ ................................................................................................... ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ∫—≠™’°Õß∑ÿπ‡≈¢∑’Ë

¢Õ¡Õ∫©—π∑–„Àâ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

∑’ËÕ¬Ÿà ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ºŸâ∂◊Õ∫—μ√  ∫—μ√ª√–®”μ—«ª√–™“™π  Õ◊ËπÊ (‚ª√¥√–∫ÿ) ............................................................................................ ‡≈¢∑’Ë ..................................................................................................

ÕÕ°‚¥¬ ...................................................................................... «—π∑’ËÕÕ°∫—μ√  .................................................................................. «—π∑’ËÀ¡¥Õ“¬ÿ .............................................................................
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ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡ ¡◊ÕπÀπ÷Ëß¢â“æ‡®â“‰¥â°√–∑”¥â«¬μπ‡Õß∑—Èß ‘Èπ

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

≈ß™◊ËÕºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ ≈ß™◊ËÕºŸâ√—∫¡Õ∫©—π∑–
(μâÕß‡ Á́πμàÕÀπâ“‡®â“¢Õß∫—≠™’)



¥â“πÀ≈—ß¢Õß·ºàπ∑’Ë 3    Kasikorn 9979053 Branch 25-7-59

‡ß◊ËÕπ‰¢°“√‚Õπ¬â“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ

1. ‡ß◊ËÕπ‰¢Õ—π‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ‡≈‘°°Õß∑ÿπμ“¡ª√–°“» ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å„π°“√®—¥°“√°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«

μ“¡°√≥’μà“ßÊ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
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ªïªØ‘∑‘π∑’Ë Õß∑’Ë®—¥μ—Èß°Õß∑ÿπ√«¡‡ªìπμâπ‰ª
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คาํขอให้ดาํเนินการเกี�ยวกับธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต K-Cyber Invest 
 

วันที�  ............................           เขียนที� ............................................. 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ: .........................................................................................................................................(“ผู้ ใช้บริการ”)   

E-mail address: �����������������������������  

(โปรดกรอก E-mail addressเดียวและกรอกเป็นตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:���������������������������������������� (เพื3อรับรหสัรักษาความปลอดภยัแบบ OTP (One Time Password) ในการยืนยนัการทําธุรกรรม) 

          เลขที�บัญชีกองทุนที�ต้องการสมัครใช้บริการ (เฉพาะกองทนุที3โครงการฯ กําหนดให้ขายหรือรับซื Fอคืนหน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตได้)   

เลขที�บัญชีกองทุน                  __ __ __ __ - __ __ __ - __ - __ __ __ __ __ - __ ** 

เลขที�บัญชีกองทุน                  __ __ __ __ - __ __ __ - __ - __ __ __ __ __ - __ 

เลขที�บัญชีกองทุน                  __ __ __ __ - __ __ __ - __ - __ __ __ __ __ - __ 
(** เลขที�บัญชีกองทุนลาํดับแรกจะถกูใช้เป็นรหสัผู้ใช้งานชั�วคราวในครัDงแรก) 

มีความประสงค์ขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และสาํหรับการสมคัรบริการซื Fอหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ต  ผู้ ใช้บริการจะมีคําสั3งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรขอให้ธนาคารหกับญัชีเงินฝาก ดงัตอ่ไปนี F 

ธนาคาร เลขที�บัญชีเงนิฝาก ประเภท 
บัญชี 

สาขา 
 

ชื�อบัญชี สมัครหกับัญชีอัตโนมัติ 

     ���� สมัครผ่านเครื�อง ATM(อนุมัติเร็วกว่า) 

���� ส่งเอกสารผ่านสาขา  
     ���� สมัครผ่านเครื�อง ATM(อนุมัติเร็วกว่า) 

���� ส่งเอกสารผ่านสาขา 
หมายเหตุ  1. บญัชีเงินฝากธนาคารที3ประสงค์ให้หกับญัชีเพื3อซื Fอหน่วยลงทนุ 1 บญัชี  จะต้องกรอกใบคําขอให้หกับญัชีธนาคาร 1  ฉบบั    
ข้าพเจ้าได้อา่นเข้าใจและตกลงผกูพนัตามข้อตกลงและเงื3อนไขการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการตามที3แนบท้ายมากบัคาํขอนี Fแล้ว และขอรับรองวา่
ข้อมลูที3ให้ไว้ข้างต้นเป็นข้อมลูที3เป็นความจริง และเป็นปัจจบุนั โดยหากมีการเปลี3ยนแปลงข้อมลูดงักลา่ว ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
 

ลงชื�อ .................................................................................. ผู้ขอใช้บริการ 
     (                                                                       ) 

สาํหรับลูกค้า 

 
        ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการK-Cyber Invest และทาํเครื�องหมายหน้าเอกสารที�ได้รับ ดังนี D 

(เอกสารต้องครบ)  
�  หนังสือขอให้หกับัญชีธนาคาร ยกเว้นกรณีได้มีการสมคัรหกับญัชีอตัโนมตัิผ่านเครื3อง ATM แล้ว ไมต้่องสง่ ดวูิธี�    
�  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/พาสปอร์ต �  สาํเนาหนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)  
�  สาํเนาหน้าสมุดบัญชีกองทุน  �  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/พาสปอร์ต 
�  สาํเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์        ของผู้มีอํานาจลงนาม (นิติบุคคล)  

   
         สาขาลงนามรับรองตรวจสอบข้อมลูและเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว 

ลงชื�อเจ้าหน้าที� .................................................รหสัสาขา…...................  รหัสพนักงาน.................. 

                 ทาํสาํเนาใบคาํขอ ให้ลูกค้าหนึ�งชุด     
            

           จดัส่งเอกสาร  โดย Fax เอกสารและหลกัฐานทั $งหมดมาที� บลจ.กสิกรไทย หมายเลข 02 673 8717    
(กรณีที�บลจ.ไดร้บัเอกสารการสมคัรใชบ้รกิารK-Cyber Invest ไมค่รบถว้นหรอืไมไ่ดผ้า่นการตรวจสอบเอกสารประกอบการสมคัรฯจากสาขาธนาคาร บลจ.ขอสงวนสทิธไิมด่ําเนินการ

สมคัรใชบ้รกิาร K-Cyber Invest และจดัส่งคนืเอกสารทั 6งหมดใหก้บัสาขาเพื�อตดิตามเอกสารใหค้รบถว้น) 

 

สาํหรับสาขา 
ขั Dนตอน 1 

ขั Dนตอน 2 

ขั Dนตอน 3 

  ����วธีิการสมัครหักบัญชีเงนิ
ฝากอัตโนมัติผ่านตู้ATM  เพื�อความ
รวดเร็วในการอนุมัตกิารใช้งาน มี
ขั Dนตอนที�ตู้ATM ดังนี D 
  
   KBANK  ����กองทนุรวม/สมคัรบริการ/K-
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ขั Dนตอน 4 



 
  
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต 

1. ผู้ ใช้บริการที3ทํารายการผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้รับ และอา่นข้อกําหนด เงื3อนไขและข้อความใดๆที3ระบใุนหนงัสือชี Fชวนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นสรุปข้อมลู
สําคญัที3ผู้ลงทนุควรทราบ คู่มือผู้ลงทนุและความเสี3ยงของกองทนุเรียบร้อยแล้วและตกลงยินยอมปฏิบตัิและผูกพนัตนเองตามข้อกําหนดและเงื3อนไข
ดงักล่าวทกุประการ ในกรณีที3เป็นการซื Fอหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื3อการเลี Fยงชีพและกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ ใช้บริการได้อ่านคู่มือภาษีรวมถึง
รับทราบเงื3อนไขและภาระผกูพนัเกี3ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเรียบร้อยแล้ว  

2. ผู้ ใช้บริการซื Fอหรือขายหน่วยลงทนุผ่านทางอินเตอร์เน็ตรับทราบและยินยอมผกูพนัตามหนังสือชี Fชวนที3เสนอขายหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุฉบบัที3เป็น
ปัจจบุนัหรือที3จะปรับปรุงแก้ไขในภายหน้า ตลอดจนข้อกําหนด เงื3อนไข วิธีการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตที3บริษัทจดัการกําหนด  

3. เมื3อบริษัทจดัการพิจารณาอนมุตัิคําขอให้ดําเนินการเกี3ยวกับธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตแล้ว  บริษัทจะแจ้งการอนมุตัิรหสัผู้ ใช้ (User name) และรหสัผ่าน 
(Password) ไปยงัผู้ ใช้บริการตาม อี-เมล์ (e-mail address) ที3ได้แจ้งไว้ ภายใน15  วนั นบัแตว่นัยื3นคําขอ  หากผู้ ใช้บริการไมไ่ด้รับภายในกําหนดดงักล่าว  
กรุณาติดตอ่ สว่นบริการลกูค้า  โทรศพัท์ 02 673 3888 

4. เมื3อผู้ ใช้บริการได้รับรหัสผ่านจากบริษัทจัดการแล้ว  ผู้ ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้ในที3มั3นคงปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวของ
ผู้ ใช้บริการเทา่นั Fน 

5. ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมว่าในกรณีการใช้บริการซื Fอหรือขายหน่วยลงทนุที3กระทําโดยรหสัผ่านของผู้ ใช้บริการโดยถกูต้องแล้ว  ให้การซื Fอหรือขายหน่วย
ลงทนุดงักลา่วมีผลผกูพนัผู้ ใช้บริการ ทกุประการ  ผู้ ใช้บริการตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบการกระทําดงักลา่วแตเ่พียงผู้ เดียว  

6. ผู้ ใช้บริการจะใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ก็ตอ่เมื3อผู้ ใช้บริการได้รับอนมุตัิให้เปิดบญัชีกองทนุไว้กบับริษัทจดัการแล้ว  
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการอนมุตัิการสมคัรใช้บริการ K-Cyber Invest สําหรับบญัชีกองทนุที3เป็นบญัชีร่วม  
8. ในกรณีที3ผู้ ใช้บริการไมส่ามารถเปลี3ยนแปลงหรือจดจํารหสัผ่านของตนได้ และประสงค์จะให้บริษัทจดัการออกรหสัผ่านให้ใหม ่ผู้ ใช้บริการต้องยื3นคําขอตอ่

บริษัทจดัการ  เพื3อแจ้งระงบัรหสัผ่านเดิม  และขอรหสัผ่านใหม ่โดยเมื3อได้รับอนมุตัิแล้ว ผู้ ใช้บริการจงึจะสามารถใช้บริการได้  
9. บริษัทจดัการมีสิทธิระงบัการใช้รหสัผ่านของผู้ ใช้บริการเป็นการชั3วคราวได้ หากการใส่ข้อมลูรหสัผ่านดงักล่าวมีความผิดพลาดเกินจํานวนครั Fงที3บริษัท

จดัการกําหนด  
10. ผู้ ใช้บริการตกลงวา่จะไมเ่พิกถอนรายการซื Fอหน่วยลงทนุทางระบบอินเตอร์เน็ตที3เกิดขึ Fนจากการใช้รหสัผ่านของผู้ ใช้บริการ  
11. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ผู้ ใช้บริการตกลงวา่จะไมเ่พิกถอนรายการขาย และสบัเปลี3ยนหน่วยลงทนุทางระบบอินเตอร์เน็ตที3เกิดขึ Fนภายหลงัเวลา

รับซื Fอคืนของวนัทํารายการ ทั Fงนี F โปรดตรวจสอบวนัและเวลารับซื Fอคืนได้ที3 ตารางการซื Fอขายหน่วยลงทนุ ที3ปรากฏใน www.kasikornasset.com 
12. ผู้ ใช้บริการตกลงให้ถือเอาหลกัฐานทางทะเบียนที3ปรากฏอยูท่ี3บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที3สมบรูณ์ถกูต้องและใช้อ้างอิงได้  
13. ผู้ ใช้บริการเข้าใจและรับทราบถึงความเสี3ยงของการใช้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ3งอาจมีความเสียหายเกิดขึ Fนได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชํารุด

บกพร่องหรือการ ขดัข้องของอปุกรณ์ใดๆ ระบบข้อมลูหรือการเชื3อมโยงเครือข่าย การสญูหายของข้อมลูระหว่างการรับส่ง หรือข้อพิพาทในเชิงธุรกิจหรือ
สิ3งอื3นใดที3อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ หรือความควบคมุของตวัแทนของบริษัทจดัการ หรือความควบคมุของคูส่ญัญาต่างๆ ที3มีกับบริษัท
จดัการ  และผู้ ใช้บริการตกลงวา่จะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใดๆ ที3เกิดจากกรณีดงักลา่วจากบริษัทจดัการ  

14. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที3จะแก้ไขเปลี3ยนแปลงหรือเพิ3มเติมข้อตกลงและเงื3อนไขนี Fได้ ตามแตบ่ริษัทจดัการจะเห็นสมควร ทั Fงนี F บริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขเปลี3ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยประกาศ ณ ที3ทําการและในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

15. ผู้ ซื Fอหน่วยลงทนุจะเป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ ที3เกิดขึ Fน  จากการหกัเงินจากบญัชีเงินธนาคารเพื3อซื Fอหน่วยลงทนุ  
16. หากมีคา่ใช้จา่ย หรือคา่ธรรมเนียมในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้หกัจากบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการได้ด้วย  
17. ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารที3หกับัญชีเงินฝากติดต่อตรวจสอบ เปิดเผย และแลกเปลี3ยนข้อมลู/ข้อเท็จจริงเกี3ยวกับผู้ ใช้บริการ จากบุคคลและ

สถาบนัอื3นๆ ได้ตามที3ธนาคารเห็นสมควร 
18. ผู้ ใช้บริการและบริษัทจดัการตกลงให้กฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที3ใช้บงัคบักับข้อตกลงและเงื3อนไขนี Fและหากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ Fนให้ศาล

ไทยเป็นศาลที3มีเขตอํานาจในการพิจารณา 
19. เนื3องจากระบบ K-Cyber Invest ใช้รหสัรักษาความปลอดภยัแบบOTP (One Time Password) เพื3อใช้เป็นรหสัยืนยนัการทําธุรกรรมทางการเงินในแต่ละ

ครั Fงผา่นโทรศพัท์มือถือ (SMS) ดงันั Fนผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศพัท์เคลื3อนที3ในการรับ SMSแจ้งรหสั OTP 
20. บริษัทจดัการจะดําเนินการสมัครบริการ K-Cyber Invest และสมคัรหกับญัชีธนาคารเพื3อซื Fอกองทนุ  หลังจากบริษัทจดัการได้รับข้อมลูตามกําหนด

ระยะเวลาดงันี F 

ธนาคารที�เป็นเจ้าของบญัชีเงินฝากที�ใช้ตดั
เงินเพื�อซื$อกองทุน 

วิธีการยืนยนัการหกับญัชีเงินฝาก 
ทาํการยืนยนัผา่นตู้ ATM ทาํการยืนยนัด้วยการเซน็เอกสารที�สาขา 

ธนาคารกสิกรไทย ระยะเวลาการสมคัร 4 วนัทาํการ ระยะเวลาการสมคัร 5 วนัทาํการ 
ธนาคารอื�นๆ ระยะเวลาการสมคัร 10 วนัทาํการ ระยะเวลาการสมคัร 14 วนัทาํการ 

 
 
 



 
  

หนังสือขอให้หักบัญชีเงนิฝาก 
                               วนัที3 ...............................  
 

เรียน ผู้จดัการธนาคาร....................................................  สาขา ................................................... 
 

            ข้าพเจ้า .........................................................................  เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท ........................................................ 
เลขที3บญัชี....................................................................................   ชื3อบญัชี ........................................................................................ 
สถานที3ติดตอ่เลขที3 ..........................   ตรอก/ซอย...........................   ถนน ......................................... ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต........................................   จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์ ..................   โทร............................................... 
มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า เพื3อชําระค่าซื Fอหน่วยลงทุน และ หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ให้แก่
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั (ต่อไปนี Fเรียกว่า "บริษัท") ตามจํานวนที3ปรากฏในใบแจ้งหนี Fและสื3อบนัทึกข้อมลู(Media) หรือ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที3ธนาคารได้รับจากบริษัทและนําเงินดงักลา่วโอนเข้าบญัชีของบริษัท   

 
ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า  เพื3อชําระค่าซื Fอหน่วยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าวหาก

ปรากฏในภายหลงัวา่จํานวนเงินที3บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั Fนไม่ถกูต้อง   และธนาคารได้ทําการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนที3
ปรากฏในใบแจ้งหนี Fเรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงที3จะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักลา่วจากบริษัทโดยตรง  โดยทั Fงนี Fข้าพเจ้าขอสละสทิธิใน
การเรียกร้อง  หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที3ธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีของข้าพเจ้า  เพื3อชําระหนี Fแก่บริษัทตามใบแจ้งหนี Fที3ธนาคารได้รับจาก
บริษัท  และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที3เกิดขึ Fนจากการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท  ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหกัจากบญัชีเงิน
ฝากของข้าพเจ้าด้วย  และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื3อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนั Fน
เท่านั Fน  และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว  ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหกับญัชีแต่อย่างใด  เนื3องจากข้าพเจ้าสามารถทราบ
รายการดงักลา่วได้จากสมดุคูฝ่าก/STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

 
  ในกรณีที3เอกสารหลกัฐาน  เลขที3บญัชีเงินฝากที3กลา่วในวรรคข้างต้น  ได้เปลี3ยนแปลงไปไมว่า่โดยเหตใุดก็ตาม  หนงัสอืขอให้หกับญัชีเงิน
ฝากฉบบันี Fคงมีผลใช้บงัคบัสาํหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขที3ได้เปลี3ยนแปลงนั Fนๆ  ได้ด้วยทกุประการ 

 
การให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้น  ให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัตั Fงแตว่นัทําหนงัสอืนี F  และให้คงมีผลบงัคบัตอ่ไปจนกวา่จะได้เพิกถอน  โดย

ทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบ 
   

ขอแสดงความนบัถือ 

 
ลงชื3อ ............................................................................... ผู้ให้ความยินยอม 

(...........................................................) 
(ตามที3ให้ไว้กบัธนาคาร) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ธนาคารตรวจสอบข้อมลูบญัชีและลายมือชื3อแล้วถกูต้อง 
 

 ลงชื3อ ...............................................…………ผู้ รับมอบอํานาจสาขาธนาคารเจ้าของบัญช ี
(...........................................................) 

(ลงลายมือชื3อพร้อมประทบัตราธนาคารเจ้าของบัญชี) 

สาํหรบัสาขาธนาคารเจ้าของบญัชี 
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�������ก
�������
���������������������������� ����� 1 
���� 
I. �������ก�����������#$ 

%�� 1 &'�%�� 3 �������������������$)���

�*��+�� 
1.  #$$�����%��	�����%�&��% 

(1)   �ก)� 60  + (2)   50 . 60  + (3)   35 . 49  + (4)   ��0�ก1%� 35  + 
2. �!2��ก���3ก4��	5�%�� 

(1)   ��0�ก1%� �)66���7 (2)   ��859�% �)66���7�38�&  
3.  �!��ก��:�ก���5���;����ก�������	5�%�� (���ก������ ����35 ก	5��� ���	��<�ก=< ���	���>������?��� ���	��66�@�8	����%15��<�) 
 (1)   &%7 (2)   �<	�ก1%� 1  + (3)   1-5  + (4)   �กก1%� 5  + 
 
 %�� 4 &'� %�� 10 .�/������� II �������������������$)���

�*��+��.�/�����

� 

��.�/����������ก����
��&�+��%�� 4, %�� 5 .�/%�� 6 B0�1%� C�5)��5���;��%1��78D ;�<����35 �5)��7��%��1�59E�&1<�0�����ก���5���;�ก	5����1��85�2�	5  
��$.ก�)ก�&�� �2�;�<�)$��:�$�ก�5)��%1��7��%����������B1���7��5&2<�ก�7���2� F����ก 
4. �!�!�1���7��%��B�21%�$!&%$0�� F��<	5;�<�5)��5���;��%1��78 
 (1)   �<	�ก1%� 1  + (2)   1-3  + (3)   3-7  + (4)   �กก1%� 7  + 
5. �%���<	5ก�����&2<$�ก�5)��5���;��%1��78����	� F�B%�;�<$%�� �!$0����	&% 
 (1)   �<	5ก���ก�7���2 (2)   �<	5ก���<�5 (3)   �<	5ก����7�5��Gก�<	� (4)   &%7B1��<	5ก�� 
6. ��2�%1��5)��5���;��%1��78��85�2��7��ก���������)��	5�%�� 
 (1)   �กก1%��<	��! 60 (2)   �<	��! 30-60 (3)   �<	��! 10-30 (4)   �<	�ก1%��<	��! 10 
7. ����B�)�ก7��1ก��ก���5��� 
 (1)   &%��������%	ก����2����5)��<�&2<��� 9<1%�$!7�	ก��&2<���E��	�9���7��=5�38��<�5 
 (2)   ��������%	ก����2����5)��<�&2<��Gก�<	� ����	7�	ก��&2<���E��	�9���7��=5�38��<�5 
 (3)   ��������%	ก����2����5)��<�&2< ����	7�	ก��&2<���E��	�9���7��=5�38� 
 (4)   	��ก&2<E��	�9���7��=5 �2�&%7�<	$0�ก�2;�ก���5��� 
8. ก���5���;����ก�������7�7B1�E��E1��=5 �ก;�<E��	�9���7��=5;��!�!��1 9�%7B1���7��5�7�$!�0�;�<��2���&2<�ก�38���%�ก�� �%����������B1���7��5$�ก 
 ก���5���&2<;��!2��;2 
 (1)   �<	��7���2 �2��<	5ก����<�ก���5����7���<�5ก�!9����&2< �!$0�9�!;�<B1� �	2I��;�ก���5����=5��2 9<1%�$!&2<���E��	�9��;��!2���7���0���2 
 (2)   ���&2<;��!2����3�5 �2���������B1���7��5;�ก����2���$�กก���5���&2<�<�5 ����	��)��	ก���7�$!&2<���E��	�9���7��=5�38�;��!�!��1 
 (3)    ��ก��5 �2���������B1���7��5&2<�	�B1� ����	��<�5�	ก��;�ก��&2<���E��	�9���7��=5ก1%�;��!�!��1 
 (4)   �ก �2���������B1���7��5&2<�=5��2 ����	��<�5�	ก��;�ก��&2<���E��	�9���7��=5��2;��!�!��1 
9. ;���5�%15�1�� ก���5����2���<�B1� �	2I���	5�5)��5���$!;�<E��	�9��;��!2���7���0�ก1%��5)��JK	 @3�5	�$$!�0�;�<	0���$;�ก��@�8	�2�5&2< ���	�)$��:� 
 �35� K����;�ก���5����	5�%�� �<	;2�%	& �78 ��5ก���%���ก�7���2 
 (1)   �5)��<��0�����ก���5����<	5 �	2I�� 9<1%�$!&2<���E��	�9����0�ก1%�	�����5)��JK	 
 (2)   ���B1���7��5;�ก���=6��7��5)��<�&2<�<�5 ����	B5�!2��	����E��	�9��$�กก���5��� ;�<�=5ก1%�	�����5)��JK	 
 (3)   ��<���<�5E��	�9��;�<�=5ก1%��!2���5)��JK	;��!2����3�5 �2���������B1���7��5&2< 
 (4)   �<	5ก��;�<E��	�9���=5ก1%��!2���5)��JK	�ก�7���2 �2���������B1���7��5&2<��G�7� 
10. �%��B)21%��%��$!�	���E���2���$�กก���5���;�ก	5����1&2<�ก��7�5;2 
 (1)   ��0�ก1%� �<	��! 10 (2)   �<	��! 10 �35 20 (3)   �<	��! 20 �35 50 (4)   �กก1%� �<	��! 50 
 II. �������ก���������ก�������+���+��3��������������$�/��4 
 �5�.������/ 20 %�� NAV (�������	
�������		) 
 �%����������B1���7��52<��	����9�ก� �7���&2<���	&% 
 (ก)   &2< (�)   &%&2< 

.�����&�+�����$�/�+���/���
��+��������ก������������+�/�+ 
(Customer Risk Profile) 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 �!2��B1���7��5�7����&2< B�	 �!2�� ........................................... 
���B1���7��5B%��5)�            #��      /     #+�#�� 
��K������$�/�+�� ................................................................... 
������%� ............................................................................ 

1)>7B0��1:�!2��B1���7��5 
● �1B!9������1�����<�B0��	��7����	ก;��<	 1-10 
● ��7���!2��B1���7��5$�กB!9���� �!�I��=กB<� 
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�M�����#�� 

 ��0�ก1%� 15 ��0�ก1%� 8 �!2�� 1 ��ก�5����7����B1���7��5&2<��0� �<	5ก��E��	�9��$�กก���5���
�กก1%�ก��L�ก�5)�>��B����Gก�<	� 9�!71���� �!�5B�ก���5���;�
�!�!��8�M 

 15-21 8-13 �!2�� 1 �35 4 ��ก�5����7����B1���7��5&2< ��ก��5�35B%	��<�5��0� $�2� F�E=<�5����7����
B1���7��5&2<�<	� ��<� ก K	5�5)��5����2��%5�1�5�	ก�����E��	�9��
�7���0���	$�กก���5��� 

 22-29 14-20 �!2�� 1 �35 5 ��ก�5����7����B1���7��5&2< ��ก��5�35B%	��<�5�=5 ������	���=�B%�
ก���5����7��2�5� F�B��85B��1&2< 

 30-36 21-26 �!2�� 1 �35 7 ��ก�5����7����B1���7��5&2<�=5 �%����������B1�E��E1��	5���2&2< 
9�!�	���ก����2���&2< �2��%5�1�5ก����)����	5�5)��5���9�!
E��	�9��;��!�!��1 

 37 �38�&  27 �38�&  �!2�� 1 �35 8 ��ก�5����7����B1���7��5&2<�=5�ก ��	2��85�	���ก����2���	�%�57
����0�B�6&2< ��ก7�	ก��&2<���E��	�9���=5$�กก���5��� 
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 ก�����#�� ... P�K�Q �������
�M 

  1 ก�������+����������������R��/��$�/��4 
 ●  ก	5���� N2�B ��)����5)� 

 2 ก�������+������� 
 ●  ก	5���� N2�B ���2�5)�  

 3 ก�������+���*�����S��� 

  ●  ก	5���� N2�B ��������?�!�!��8�  ●  ก	5���� N2�B ���>�����ก���7  ●  ก	5���� N2�15�<�1>���?  ●  ก	5���� N2�B ���>��������	ก����78�5�7� 
 4 ก�������+��������5 

  ●  ก	5���� N2�15�<�1��������78  ●  ก	5���� N2�B ��<�ก=<  ●  ก	5���� N2�B 9��� 1  ●  ก	5���� N2�B ��������78  ●  ก	5���� N2�B ��������78
�%�5 �!���  ●  ก	5���� N2�B ��������78����	ก����78�5�7�  ●  ก	5���� N2�15�<�1���������B5  ●  ก	5���� N2�B ��������78�!�!��8�����	ก�� 
��78�5�7�  ●  ก	5���� N2�B �ก��	� 	7�	��$)85 ����กG� �	�2� 

 5 ก�������+��+ 
●  ก	5���� N2�15�<�12��������  ●  ก	5���� N2�B &�JO�&��� 2500, 2510, 2520, 2530  ●  ก	5���� N2�B 9��� 2,3  ●  ก	5���� N2�B �����@�����	
ก����78�5�7�  ●  ก	5���� N2�15�<�1�ก���� �����@� 

 6 ก�������+�������� 
●  ก	5���� N2�15�<�1��<����  ●  ก	5���� N2�15�<�1 2, 4  ●  ก	5���� N2�15�<�1�17E�  ●  ก	5���� N2�15�<�1�17E� 2  ●  ก	5���� N2�B ��<����   
●  ก	5���� N2�B �������<����B��ก0�&�  ●  ก	5���� N2�B �@G� 50  ●  ก	5���� N2�B ��<� #�E�  ●  ก	5���� N2�B ��<������)����  ●  ก	5���� N2�B ��<����
��)��������	ก����78�5�7�  ●  ก	5���� N2�B ��<��������	ก����78�5�7�  ●  ก	5���� N2�B ��<��!�!��1  ●  ก	5���� N2�B ��<��!�!��1 #�E�  ●  ก	5���� N2
�B 70:30 ��<��!�!��1 #�E�  ●  ก	5���� N2�B �����7$)B 27�JF�@7J ��<��!�!��1 #�E�  ●  ก	5���� N2�B �ก�� ��<��!�!��1 #�E�  ●  ก	5���� N2
�B 20 @7��GB�� ��<��!�!��1 #�E�  ●  ก	5���� N2�B �ก��	� 	)B1)�78  ●  ก	5���� N2�B 7�%� ��<����  ●  ก	5���� N2�B &��%� ��<����  ●  ก	5���� N2 
�B 	)��27� ��<���� 

 7 ก�������+�+�������ก��+ 

 8 ก��������+�ก��������������N����������ก 
●  ก	5���� N2�B �ก�2�����	ก����78�5�7�  ●  ก	5���� N2�B �ก�2�  ●  ก	5���� N2�B 		���  ●  ก	5���� N2�B 	!ก�)B���$	�� 
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�.ก��/���
��+��������ก��������R��/
�M 

�/��� 

��+������ 



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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 ลูกค้าลงนาม(Client’s Sign)  

Revision date : June 2014  

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 _____________________ 


