
 

 
 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ
1. การเปิดบญัชใีหม่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. ยโูอบ ี

2. คําสั&งซื*อ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณี
ลกูคา้ตอ้งการซื*อพรอ้มเปิดบญัช)ี 

3. สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 
2 ชดุ 

4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนา
ถกูตอ้ง 2 ชดุ 

กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ
เอกสารเพิ&มเตมิดงันี* 

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

Maybank Kim Eng 
8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (สาํหรับ 

IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้เดยีว 
(หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

 

2. การซื*อขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซื*อขายหน่วยลงทนุ มดีงันี* 
1. ผา่น IC (รับคําสั&งของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 

12.00 น. ของวนัที&จะดําเนนิรายการ กรณี
สง่คําสั&งหลงั 12.00 น. ทางบรษัิทจะ
ดําเนนิรายการในวนัทําการถัดไป) 
กรณีซื*อ 

• กรอกใบคําสั&งซื*อ แนบหลักฐาน
การโอนเงนิ (Pay Slip) แลว้สง่
เอกสารทั *งหมดให ้IC 

กรณีขาย 
• กรอกใบคําสั&งขาย แนบสาํเนา

บตัรประชาชนพรอ้มสาํเนา
ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
กรณีซื*อ/กรณีขาย/สบัเปลี&ยน – สามารถ
ตรวจสอบเวลาทําการของแตล่ะกองทนุได ้
ที&หนังสอืชี*ชวน หรอืตดิตอ่เจา้หนา้ที& 
บลจ.ยโูอบ ีโทร 02-786-2222 

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM หรอื 
Internet Banking ได ้โดยนําหลกัฐานการ
ชาํระเงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใชบ้รกิารซื*อ
ขายผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบคําขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 
2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 
3. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนา

ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

 

4. การขอ
เปลี&ยนแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบคําขอเปลี&ยนแปลงขอ้มูล 
2. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 
3. หลกัฐานที&ตอ้งการเปลี&ยนแปลงขอ้มลู 

เชน่ สาํเนาหนา้ Book Bank หรอืใบ
เปลี&ยนชื&อ เป็นตน้ พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 

 

 
เลขบญัชธีนาคารสาํหรับโอนเงนิ 
ชื&อบัญช ี“บญัชเีพื&อการสั&งซื*อ-ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ-บลจ.ยโูอบ(ีประเทศไทย)จํากัด” 
 

 

ธนาคารยโูอบ ี
เลขที&บัญช ี817-3-63080-8 

 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
เลขที&บัญช ี001-0-17718-4 

ธนาคารกสกิรไทย 
เลขที&บัญช ี681-1-00109-9 

 

ธนาคารทหารไทย 
เลขที&บัญช ี186-1-01858-6 

 

ธนาคารกรุงเทพ 
เลขที&บัญช ี142-3-09941-3 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์
เลขที&บัญช ี101-3-01884-4 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 UOB Asset Management (Thailand) Company Limited 
 



















 

 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการท ารายการหน่วยลงทนุส าหรับบญัชีกองทนุของข้าพเจ้าทางระบบอินเตอร์เน็ต Premier online  
ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทจดัการ) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
I/We Would like to apply for UOB Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. (“the Company”) Premier online service. Hereby, I/We give you the 
following information. 
       สมคัรใช้บริการ/ Apply           เพ่ิมการหกับญัชีธนาคาร/ Add bank account          
       ยกเลิกการใช้บริการ/ Terminate                             ยกเลิกการหกับญัชีธนาคาร/ Terminate the bank account 
       สมคัรเพ่ือตรวจสอบพอร์ตการลงทนุเทา่นัน้ (กรอกรายละเอียดเฉพาะสว่นที่ 1)/Inquiry for investment portfolio only (complete the section 1 only) 
 
ส่วนที่ 1/Section 1 

ชื่อ (Name) _____________________________________ เลขประจ าตวัผู้ ถือหน่วย (Unitholder No.)--- 
อีเมลล์ (E-mail) __________________________________  เบอร์โทรศพัท์มือถือ (Mobile Phone No.)  ______________________________________ 
และขอให้ปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวในฐานข้อมูลทัง้หมดของข้าพเจ้าที่มีไว้ต่อนายทะเบียน / And please update the above details to all 
information in registrar’s database. 
ส่วนที่ 2/ Section 2  
มีความประสงค์ใช้บัญชีธนาคาร (ช่ือเดียวกับผู้ถือหน่วยเท่านัน้) ผ่านระบบหกับัญชีอัตโนมัติและเป็นบัญชีรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนทาง Premier 
Online รายละเอียดดังนี ้/would like to use the below Bank Account(s) (the account name must be same the unitholder name) for Direct Debit 
Service and redemption account transaction through Premier Online; 

1. ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank สาขา / branch _______________________        บญัชีเลขที/่Account no. 

2. ธนาคารกสิกรไทย Kasikornbank สาขา / branch _______________________       บญัชีเลขที/่Account no. 

3. ธนาคารทหารไทย TMB bank สาขา / branch __________________________       บญัชีเลขที/่Account no. 

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank สาขา / branch ____________     บญัชีเลขที/่Account no. 

5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / Bank of Ayudhya สาขา / branch ________________      บญัชีเลขที/่Account no. 
     และได้แนบหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรนีแ้ล้ว/also attached with Bank Account Deduction Request Form  
 
มีความประสงค์ใช้บัญชีธนาคารผ่านระบบ Internet Online และรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Premier Online รายละเอียดดังนี ้ 
/would like to use the below Bank Account(s) (the account name must be same the unitholder name) for Internet Online and redemption account 
transaction through Premier Online; 
1.  ธนาคารยโูอบี United Overseas Bank สาขา / branch ____________________     บญัชีเลขที/่Account no. 

2.  ธนาคารทหารไทย TMB bank สาขา / branch ____________________________    บญัชีเลขที/่Account no. 
3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank สาขา / branch _____________    บญัชีเลขที/่Account no. 
4. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / Bank of Ayudhya สาขา / branch ___________________   บญัชีเลขที/่Account no. 
ด้วยบญัชีดงักลา่วและการลงลายมือชื่อข้างลา่งนี ้ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบตัิและผกูพนัตามเงื่อนไข ข้อตกลงเง่ือนไขการใช้บริการผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ต Premier Online ที่ระบไุว้ด้านหลงัของค าขอใช้บริการนี ้ตลอดจนเง่ือนไขที่ปรากฏในหนงัสือชีช้วนกองทนุบริษัทจดัการหรือบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ทราบภายหลงัทกุประการ ข้าพเจ้ารับรองวา่ข้อมลูที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงและเป็นปัจจบุนั หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบ
ในทนัท ี/ By signing below, I/We have read and agreed to be bound by the terms and conditions of Premier Online attached with this application 
and specified in the fund prospectus or as informed by the Company in the future. 
 

 

 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี                 Branch Code....................... 
Agent Code......................       Agent Name......................... 
Individual Code................... Individual Name………….... 
Refer Code..........................  Refer Name………………… 
Date…………………………. 

 
 

ลงชื่อ (Signature) ____________________________________________________ 

                            (____________________________________________________) 

ตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ/as given in Account Opening Application Form 

วนัที่ (Date) (______/_______/______) 
 

ค าขอใช้บริการกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
PREMIER ONLINE APPLICATION FORM 

 ฉบบัปรับปรุง ก.ย. 2558 
 หน้า 1 จาก 2 โปรดอ่านตอ่ด้านหลงั 

 



โดยข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบตั ิและผกูพนัตามเง่ือนไขข้อตกลง ดงันี ้
1. ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้เปิดบญัชีกองทนุไว้กับบริษัทจดัการ และได้เคยซือ้กองทนุเปิดใดกองทนุเปิดหนึ่งนัน้แล้วและข้าพเจ้ามีบญัชีเงิน
ฝากกระแสรายวนัหรือออมทรัพย์กบัธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ธนาคารยโูอบี, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารทหารไทย เพ่ือใช้ในการ
ช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
• ในกรณีหกับญัชีออนไลน์ (Internet Online) เฉพาะธนาคารยโูอบี, ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์และซึง่ข้าพเจ้าได้เปิดขอใช้บริการออนไลน์กบัธนาคารดงักลา่วแล้ว 
• ในกรณีหกับญัชีอตัโนมตั ิ(Direct Debit) ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารทหารไทย ข้าพเจ้าต้องลงนามในหนงัสือขอให้
หกับญัชีเงินฝากและเจ้าหน้าท่ีธนาคารได้รับรองความถกูต้องของหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่าบญัชีเงินฝากดงักล่าวสามารถเลือกเป็นบญัชีรับเงินค่าขายคืนได้
เฉพาะการท ารายการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Premier online เทา่นัน้ 
2. ข้าพเจ้าจะใช้รหสัผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) ของข้าพเจ้าท่ีบริษัทจดัการมอบให้ หรือรหสัผ่านท่ีข้าพเจ้าได้เป็นผู้ ท่ีก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึน้เอง ในระบบบริการธุรกรรม
ทางระบบอินเตอร์เน็ตดงักลา่วในการใช้บริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตนี ้
3. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหสัผู้ใช้ และรหสัผ่านของข้าพเจ้าไว้เป็นความลบั และยอมรับว่าบริษัทจดัการจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไม่ใช่เจ้าของรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านของ
ข้าพเจ้าท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุเปิดและท่ีระบอุยู่บนระบบบริการธุรกรรม
ทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
5. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การสญูหายของข้อมูลระห ว่างการรับส่ง ความขดัข้องของระบบ
เครือข่ายที่ไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมลูท่ีได้รับและยอมรับในข้อผิดพลาดดงักลา่วท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
6. ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารหรือเคร่ืองพิมพ์ของข้าพเจ้าเป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ มิอาจใช้ถือเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้ ทัง้นีข้้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลกัฐาน ที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 
7. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ท่ีข้าพเจ้าท ารายการผ่านบริการธุ รกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ โดยท่ี
ข้าพเจ้าได้ใช้รหสัผู้ใช้และรหสัผ่านของข้าพเจ้าแล้ว และยอมรับว่าการท ารายการดงักลา่วถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถกูต้องสมบรูณ์ และผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ติดต่อขอรับ
บริการจากบริษัทจดัการ หรือตวัแทนโดยตรง (แล้วแตก่รณี) ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
8. ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในระบบอินเตอร์เน็ต และบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้ครบถ้วน และในการสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในอินเตอร์เน็ตท่ีใช้บริการ 
9. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงตา่งๆตามค าขอนีไ้ด้ทกุขณะตามแตบ่ริษัทจดัการจะเหน็สมควรบริษัทจดัการจะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วลว่งหน้า 30 วนั ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ 
10. หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆที่ข้าพเจ้าระบไุว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
ค าเตือน : การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุผู้ ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเร่ิมแรก และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจไม่ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้ และผู้ลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบ 
I hereby agree that I will follow and commit to the following conditions. 
1. I acknowledge that I could apply for using this service only under the condition that my fund account has been already opened with the Company and it has been used 
to subscribed any of open-ended fund managed by the Company and I have a current account or savings account opened with these banks: UOBT, BBL, KBANK, SCB, 
BAY and TMB for payment of such subscription amount. 
• In the case of Internet Online of UOB,TMB and SCB, I have already registered the internet online banking service with those banks. 
• In the case of Direct Debit Account of BBL, KBANK, SCB, BAY, and TMB, I have signed Bank Account Deduction Request Form to give the consent to the Bank to 
deduct the subscription payment from the account which such form has been certified by the Bank’s representative. I acknowledge that I could select  those account as a 
redemption account for transaction through Premier online only. 
2. As for this Internet Transaction, I shall use the user name and password given by the Company or the password which I create or change from time to time in the system 
of such Internet Transaction. 
3. I shall keep the user name and password in confidence and accept that the Company shall not take any responsible or liability in the case of any other person who is not 
the owner of such username or password uses them to execute any transaction on the Internet Transaction of the Company. 
4. I acknowledge and agree to be bound to the terms, conditions and any other statements contained in the prospectus of each open-ended fund or on the system of the 
Internet Transaction of the Company. 
5. I understand and acknowledge about the risk that may be incurred by the Internet Transactions such as loss of data between uploading, disruption of the network, 
mistake and discrepancy of the data receiving which I agree to accept such risk that it may be happen. 
6. I agree that any record printed out from my facsimile or printer shall only be a record which shall not be considered as a valid or referential evidence of the transaction. I 
accept the evidence of the Company to be the valid and referential evidence of the transaction. 
7. I agree not to revoke the order for subscription or redemption or switching of the unit trust of the open-ended fund which I make by using my personal user name and 
password via the Internet Transactions of the Company. I accept that such transaction is valid and binding in the manner as I contact directly with the Company or the 
Selling Agents (as a case may be) for the service as determined in the prospectus of each fund. 
8. The subscription order of the fund shall become valid whenever I process as the procedures stated in the Internet System and when the Company receives the full 
subscription amount payment.  
9. The Company reserves the right to amend or change any terms and conditions of this application form at any time if it is seem to be appropriate which such amendment 
or change shall be announced 30 days in advance at the office of the Company.  
10. In case of any change in my details stated herein, I shall inform the Company of such change immediately. 
Warning: Mutual funds are not bank deposit and carry investment risk. The unitholder may receive more or less money than his/her initial investment amount and may not 
receive the redemption proceeds within the specified time or may not be able to redeem the units as ordered. Investors should deal with only approval persons.  
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หนังสือขอให้หกับัญชีเงนิฝาก 
 

เขียนท่ี ……………………………………………………...……………..………… 
วนัท่ี ……….…..  เดือน ….…..………….….…… พ.ศ. …………………… 

 

เรียน   ผู้จดัการ  บมจ. ธนาคารยโูอบี                    บมจ. ธนาคารกรุงเทพ   บมจ. ธนาคารกสิกรไทย               
  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์           บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   บมจ. ธนาคารทหารไทย 
 ส านกังานใหญ่/สาขา ………………………………………………………………… 
 

 ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………… เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท  …………………………………………………………………………… 
บญัชีเลขท่ี (10 หลกั) ……………………………………………………………………..…ช่ือบญัชี ………………………………………………………………………………………………………………… 
สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี ……………………………… ตรอก/ซอย ………………………………………………………… ถนน …………………………………………………………………………………… 
ต าบล/แขวง …………………………………………………………… อ าเภอ/เขต …………………………………………………………จังหวดั ………………..………………………………………………  
รหสัไปรษณีย์ ………………………………………………………… โทร …………………………………………………………………… 
 

 มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า เพ่ือช าระหนี ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”)  ตามจ านวนเงินท่ีปรากฎในใบแจ้งหนีห้รือส่ือบนัทกึ
ข้อมลูอิเลคทรอนิคส์ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท  และน าเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีของบริษัท 
 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนี ้และ /หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฎใน
ภายหลงัวา่จ านวนเงินท่ีบริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูต้อง และธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจ านวนท่ีปรากฎใน
ใบแจ้งหนีห้รือส่ือบนัทกึข้อมลูอิเลคทรอนิคส์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง  โดย
ทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนีแ้ก่
บริษัทตามใบแจ้งหนีห้รือส่ือบนัทึกข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีของ
ข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้
ธนาคารแจ้งการหกับญัชีแต่อย่างใด  เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมุดคู่ ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของ
ธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยู่แล้ว 

ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้
หนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัส าหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท าหนงัสือฉบบันีแ้ละให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้
เพิกถอน โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วนั 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………………………….…… ผู้ขอ 
        (……………………………………………………………………) 
      (ตามตวัอย่างท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

ส าหรับบริษัท ส าหรับธนาคาร 
 
COMPANY CODE   
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ขอรับรองวา่ผู้ ให้ความยินยอมเป็นลกูค้าของบริษัทจริง 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………….…… 

        (……………………………………………………………………) 
วนัท่ี ……………………………………………………………….…… 

 
  ธนาคารตกลงด าเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบญัชี 
   ธนาคารไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจาก 
          บญัชีปิดแล้ว                            ลายมือช่ือไม่ถกูต้อง 
          เลขท่ีบญัชีบญัชีไม่ถกูต้อง         อ่ืนๆ………………….…… 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………….…… 

        (……………………………………………………………………) 
วนัท่ี ……………………………………………………………….…… 
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ช่ือ-นามสกลุ ________________________________________  เลขที่ผู้ ถือหน่วย ________________________________ โทร. ________________________ 

 
คาํถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทนุของท่าน 
1. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ
     (1)     มากกวา่ 55 ปี  (2)     45 – 55 ปี  (3)     35 – 44 ปี  (4)     น้อยกวา่ 35 ปี 
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระทางการเงินและคา่ใช้จา่ยประจํา เช่น คา่ผอ่นบ้าน รถ คา่ใช้จา่ยสว่นตวั และคา่เลีย้งดคูรอบครัว เป็นสดัสว่นเทา่ใด 
      (1) มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 
      (2) ระหวา่งร้อยละ 50 ถงึร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 
      (3) ระหวา่งร้อยละ 25 ถงึร้อยละ 50 ของรายได้ทัง้หมด 
      (4) น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด 
3. ทา่นมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร 
      (1) มีทรัพย์สนิน้อยกวา่หนีส้นิ 
      (2) มีทรัพย์สนิเท่ากบัหนีส้นิ      
      (3) มีทรัพย์สนิมากกวา่หนีส้นิ            
      (4) มีความมัน่ใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอสาํหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว  
4. ระยะเวลาท่ีทา่นคาดว่าจะไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี ้ 
       (1)  ไมเ่กิน 1 ปี                        (2)    1 ถงึ 3 ปี           (3)     3 ถงึ 5 ปี                    (4) มากกวา่ 5 ปี 
5. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สนิกลุม่ใดตอ่ไปนีบ้้าง (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
      (1)     เงินฝากธนาคาร  
      (2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
      (3)  หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้ 
      (4) หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสนิทรัพย์อื่นท่ีมีความเสีย่งสงู 
6. วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของท่าน คือ  
      (1)    เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและสามารถรับผลตอบแทนในอตัราท่ีต่ําแตส่ม่ําเสมอ  
      (2)    เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอ แต่อาจเสีย่งท่ีจะสญูเสยีเงินต้นได้บ้าง 
      (3)    เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ แตอ่าจเสีย่งท่ีจะสญูเสยีเงินต้นได้มากขึน้ 
      (4)    เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสีย่งที่จะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 
7. เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกดิขึน้ด้านลา่ง ท่านเต็มใจท่ีจะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากท่ีสดุ  
      (1)    กลุม่ท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% อยา่งสม่ําเสมอ 
      (2)    กลุม่ท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถงึ 1% 
      (3)    กลุม่ท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถงึ 5% 
      (4)    กลุม่ท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถงึ 15% 
8. ถ้าทา่นเลอืกลงทนุในทรัพย์สนิที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั ท่านจะรู้สกึอยา่งไร  
       (1)      กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ  (2)      ไมส่บายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 

(3) เข้าใจและรับความผนัผวนได้บ้าง   (4)      ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสงูขึน้ 
9. ท่านจะรู้สกึกงัวล/รับไม่ได้ เม่ือมลูค่าเงินลงทนุของท่านมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเท่าใด  
      (1)    5% หรือน้อยกวา่  (2)    มากกวา่ 5%-10%   (3)    มากกวา่ 10%-20%                       (4)    มากกวา่ 20% ขึน้ไป 

 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 
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10.  หากปีท่ีแล้วทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบวา่มลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลอื 90,000 บาท ทา่นจะทําอยา่งไร 
(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทนุท่ีเหลอืทัง้หมด 

(2) กงัวลใจ และจะปรับเปลีย่นการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สนิที่เสีย่งน้อยลง 

(3) อดทนถือตอ่ไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา 
(4) ยงัมัน่ใจ เพราะเข้าใจวา่ต้องลงทนุระยะยาว และจะเพ่ิมเงินลงทนุในแบบเดมิเพื่อเฉลีย่ต้นทนุ 

คาํถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คาํแนะนําใช้เฉพาะที่จะมีการลงทนุในอนุพนัธ์และหุ้นกู้อนุพนัธ์โดยตรงเท่านัน้ 
11. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความสาํเร็จ ทา่นจะได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลว ทา่นอาจจะสญูเงินลงทนุ
ทัง้หมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสว่น  ทา่นยอมรับได้เพียงใด 
       (1)  ไมไ่ด้      (2)   ได้บ้าง  (3)  ได้ 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทนุในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเสีย่งในการลงทนุแล้ว  ทา่นสามารถรับความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นได้เพียงใด 
       (1)  ไมไ่ด้      (2)   ได้บ้าง  (3)  ได้ 
ส่วนที่ 1  เกณฑ์การคดิคะแนนและการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน 
                ตอบ (1) = 1 คะแนน ตอบ (2) = 2 คะแนน   ตอบ (3) = 3 คะแนน ตอบ (4) = 4  คะแนน  
                คะแนนรวมคะแนนจาก ข้อ 1 – 10  ข้อ 5 หากตอบหลายข้อให้เลอืกข้อท่ีคะแนนสงูสดุ  สําหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นํามาคิดคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุนและคาํแนะนําเร่ืองการจัดสรรการลงทนุ 
รวมคะแนนท่ีได้  _____________________     ระดบัความเส่ียงของทา่น คือ ________________ 

จากระดบัความเส่ียงของทา่น ทา่นสามารถเลือกลงทนุได้ตามสดัสว่นการลงทนุดงัตารางการจัดสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation) ด้านลา่ง 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงนิฝากและตรา
สารหนีร้ะยะสัน้ 

ตราสารหนีภ้าครัฐ  

ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก
*
 

ระดบั 1 : เสี่ยงตํ่า >60% <20% <10% <5% 

ระดบั 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ํา <20% <70% <20% <10% 

ระดบั 3 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู <10% <60% <30% <10% 

ระดบั 4 : เสี่ยงสงู <10% <40% <40% <20% 
ระดบั 5 : เสี่ยงสงูมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถงึ สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้นถกูต้องตามความเป็นจริงทกุประการและการทําธรุกรรมดงักลา่วไม่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่นเปลงข้อมลูใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางบริษัทจดัการทราบในทนัที เพ่ือแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องตอ่ไป  
ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับในระดบัความเสีย่งพร้อมทัง้ได้รับคําแนะนําเร่ืองการจดัสรรการลงทนุแล้ว 

 

ลงช่ือ  _________________________________ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
                   (                                                        ) 

         วนัท่ี ___________________________ 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
น้อยกวา่ 15 1 เสี่ยงต่ํา 

15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ํา 
22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู 

30-36 4 เสี่ยงสงู 
37 ขึน้ไป 5 เสี่ยงสงูมาก 

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบลายเซ็น _____________ ระดบัความเหมาะสมในการลงทนุ __________________ 

บนัทกึข้อมลู        _____________  ตรวจสอบการบนัทกึข้อมลู  ___________________ Version Mar 2016 

x



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) 

 



 

  

Page 4/5 

  

Revision date : June 2014  

 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 _____________________ 


