
 

 
 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลักฐาน หมายเหตุ 
1. การเปิดบัญชใีหม่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. เอ็มเอฟซ ี

2. คําสั&งซื)อ + หลักฐานการโอนเงนิ (สําหรับ
บลจ.เอ็มเอฟซ ีลกูคา้ตอ้งเปิดบัญชพีรอ้มซื)อ
หน่วยลงทนุ) 

3. สําเนาบัตรประชาชน พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 2 ชดุ 
4. สําเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสําเนา

ถกูตอ้ง 2 ชดุ 
กรณีลกูคา้ไมม่บัีญชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ
เอกสารเพิ&มเตมิดังนี) 

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

Maybank Kim Eng 
8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (สําหรับ IC) 

1. กรณุาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้เดยีว (หา้ม
พมิพห์นา้-หลัง) 

2. เอกสาร FATCA 
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทั )งหมด ไมต่อ้งใช ้

เอกสารเพิ&ม 
- กรณีตอบใน “ขอ้ 1-3” วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้

หนึ&ง ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 เพิ&ม 
- กรณีตอบใน “ขอ้ 4-8” วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้

หนึ&ง ตอ้งใชฟ้อรม์ W-8BEN เพิ&ม 
3. ลกูคา้ตอ้งเปิดบัญชพีรอ้มซื)อหน่วยลงทนุ 

 

2. การซื)อขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซื)อขายหน่วยลงทนุ มดัีงนี) 
1. ผา่น IC (รับคําสั&งของแตล่ะวันไมเ่กนิ 12.00 

น. ของวันที&จะดําเนนิรายการ กรณีสง่คําสั&ง
หลัง 12.00 น. ทางบรษัิทจะดําเนนิรายการใน
วันทําการถัดไป) 
กรณีซื)อ 

• กรอกใบคําสั&งซื)อ แนบหลักฐานการ
โอนเงนิ (Pay Slip) แลว้สง่เอกสาร
ทั )งหมดให ้IC 

กรณีขาย 
• กรอกใบคําสั&งขาย แนบสําเนาบัตร

ประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM หรอื 
Internet Banking ได ้โดยนําหลักฐานการ
ชําระเงนิโดยวธิดัีงกลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใชบ้รกิารซื)อ
ขายผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

- ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

4. การขอเปลี&ยนแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบคําขอเปลี&ยนแปลงขอ้มลู 
2. สําเนาบัตรประชาชนพรอ้มสําเนาถูกตอ้ง 1 ชดุ 
3. หลักฐานที&ตอ้งการเปลี&ยนแปลงขอ้มลู เชน่ 

สําเนาหนา้ Book Bank หรอืใบเปลี&ยนชื&อ  
เป็นตน้ พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 

 

 
เลขบญัชธีนาคารสาํหรับโอนเงนิ 
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a`G"%!,j?23,j?/"7)(m$E^/2 ÊG>%BEG_G"W=.G7&7b%":47b$)(a`G"%!,j?23,j?/"7)(m$E4,l 7`"3)l2m$E7)(aKc4b4K%(fl/2_E4BG.(7:;)3z <7f/ _)`c34 <7f/ WYE!4)(!4#4.G7^G?^/2(7:;)3z e\2a`G"
!Ka)*r4.G7B)$!77c=b.K<4$!)$!g`4.G7=23#43,j%<"Gb!" L{|}~� A}}�� A����|�~�nN J\j2%&v4m&_G"_G7G2!7#&7b$)(a`G"%!,j?2c=b_)`/?gG2.G7B)$!77.G7=23#4r4!g`43,j U  
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QV 3gG47)(37G(c=b_.=2 g̀G r4.7p,3,j3gG4m"gm$E$K%4:4.G7_G" Ê/ U ÊG2_E4 <7f/",.G74K!g2 Ê/"Y=/)4%&v4%3HB m"geY._E/2 <7f/m"ga7(eE`4!"(Y7p@ %.,j?`.)(!eG4b^/23gG4 WYE7)(",!:3s:  
 r+E$#=?>:4:Bc_g%>,?2��G?%$,?`3,jBb?#_:a`G"!)">)4s@3G2.G7%2:4h3G2s#7.:B.)(3gG4 m"g`gG3)l2<"$<7f/(G2!g`4 _G"3,jWYE7)(%<H4!"a`7 

q&7$%=f/.3K%a7fj/2<"G?r4+g/23,j!/$a=E/2.)(!eG4b^/23gG4 

 

AgD1#B8% �h!( �>! 1
q&7$^EG"aKeG"r4!g`44,l<G.3gG4c!$2_4`gG%&v4a4/%"7:.)4_G"^E/ 1 - U c=bm$E.7/.c((I/7@" �-9 c=E` 
<G.3gG4_/(`gG �r+g� r4^E/r$^E/<4\j2 q&7$.7/.c((I/7@" �-8{P� >7E/"3)l2 
L1N !K%4G()_7&7b+G+4!K<7)(a4m3?L<4)2!f/%$:43G2!K<7)(a4_gG2+G_:3,jc!$2 g̀Gm"gr+ga4/%"7:.)4N c=b 
LRN !K%4G<4)2!f/7)(7/2.G7%!,?!)*+G_:/%"7:.)4 - C���~ ~�|�� �  ¡�}} �  �|�~�n|�~�� �  ��� ¢n~��d S�|��} .7p,3,j_/( �r+g� r4 Ê/  U  ÊG2=gG24,l 
U 3gG4%.:$r4!<7)t/%"7:.G L<7f/$:4c$43,j%&v4^/2!<7)t/%"7:.GN c_gm$E!=ba`G"%&v4>=%"f/2/%"7:.)4/?gG2!"(Y7p@_G".�<"G?c=E` 
 eEG �r+g� q&7$c4( 
 1N !K%4G()_7&7b+G+4h<4)2!f/%$:43G2 3,jm"gm$E//.q$?&7b%3o!<7)t/%"7:.G c=b r+g m"gr+g  
 RN !K%4G<4)2!f/7)(7/2.G7%!,?!)*+G_:/%"7:.)4  
W 3gG4",3,j/?Yg/Go)?r4&iBB#()4 <7f/3,j/?Yg%>fj/.G7_:$_g/r4!<7)t/%"7:.G !K<7)(()*+,3,j%&'$m È.)(hWgG4WYE7)(r+g<7f/m"g � r+g m"gr+g 
6 3gG4",<"G?%=^q37o)>3@r4!<7)t/%"7:.G %>fj/.G7_:$_g/3gG4<7f/(#aa=/fj43,j%.,j?` Ê/2.)(()*+,3,j%&'$m È.)(hWgG4 h<7f/",/?Yg.)(WYE7)(<7f/m"g � r+g m"gr+g 
X 3gG4",aK!)j23K7G?.G7q/4%2:4%&v4&7bBKq$?/)_q4")_:BG.()*+,3,j%&'$m È.)(hWgG4h <7f/",/?Yg.)(WYE7)( m&?)2()*+, r4!<7)t/%"7:.G r+g<7f/m"g � r+g m"gr+g 
Y  3gG4",.G7"/(/K4GB<7f/r<E/K4GB.G7=2=G?"f/+fj/c.g(#aa=3,j",3,j/?Ygr4!<7)t/%"7:.G %>fj/.G7r$� 3,j%.,j?` Ê/2.)(()*+,3,j%&'$m È.)(hWgG4h<7f/",/?Yg.)(WYE7)(r+g<7f/m"g � r+g m"gr+g 
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&:$"+'(1K1 ?%�)!"), E90��j/�6)=0, 7;�;�?%�9-?�-p4, 

&:$"+'(1U1 ?%�,"<p%>E90�<##;+'(&% E40���F)4"q�;�=0,>?;*E"�,?&%�"'H1
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1V %&'$%W? Ê/"Y=_gG2� ^/23gG4r<Ec.g(7:;)3r4.=#g"^/2WYE7)( Lr4.G7&�:()_:_G" FA�CA <7f/.�<"G?r$�N <4g`?2G4B)$%.H(wG;,/G.7 c=b<4g`?2G47G+.G7r$� 3)l2r4&7b%3o c=bh<7f/   
 _gG2&7b%3o J\j27`"e\2 <4g`?2G4B)$%.H(wG;,/G.7^/2!<7)t/%"7:.G LOn���n|� ����nu� S���~��� O�SN Ê/"Y=$)2.=gG`7`"e\2 +fj/=Y.aEG 3,j/?Yg %=^&7bBK_)`WYE%!,?wG;, <"G?%=^()*+,   
 !eG4b_G"<=).%.p�@%7fj/2 FA�CA Laf/ %&v4WYE&�:()_:_G" <7f/WYEm"gr<Ea`G"7g`""f/N BK4`4%2:4<7f/"Y=agGa2%<=f/r4()*+, .G7BgG?%2:4% ÊG-//.BG.()*+, 7G?.G7%a=fj/4m<`3G2()*+,  
 BK4`4%2:4 &7b%w3c=b"Y=agG^/2W=:_w)p�@3G2.G7%2:4 c=bh<7f/ 37)>?@!:4/fj4� 3,j",/?Yg.)(WYE7)( c=bh<7f/%&'$()*+,WgG4WYE7)( _=/$B4BK4`47G?m$E c=b Ê/"Y=/fj4� 3,j%.,j?`.)(  
 a`G"!)">)4s@3G2.G7%2:4h3G2s#7.:B3,j/GBeY.7E/2^/q$?(7:;)3r4.=#g"^/2WYE7)( <4g`?2G43G2wG;,/G.7r4&7b%3o c=bh<7f/ _gG2&7b%3o J\j27`"e\2 O�S $E`? 
RV <).%2:4BG.()*+,^/23gG43,j",.)(WYE7)(<7f/%&'$WgG4WYE7)( 7`"e\2%2:4m$E3,j3gG4m$E7)(BG.()*+,$)2.=gG`r4BK4`43,j.K<4$q$?<4g`?2G4B)$%.H(wG;,/G.7r4&7b%3o c=bh<7f/_gG2&7b%3o   
 J\j27`"e\2 O�S wG?r_E()2a)(^/2.�<"G? c=bh<7f/ .�%.p�@_gG2� 7`"e\2 Ê/_.=2r$� 7b< g̀G2WYE7)(.)(<4g`?2G4B)$%.H(wG;,/G.7$)2.=gG` 
UV <G.3gG4m"gr<E Ê/"Y=3,jBK%&v4_g/.G7>:BG7pG!eG4ba`G"%&v4(#aa=/%"7:.)4 L¢VSV ���}�nN <7f/ Ê/"Y=3,jBK%&v4_E/27G?2G4r<Ec.gWYE7)( <7f/m"gr<EaK?:4?/"r<EWYE7)($K%4:4.G7/fj4r$7`"e\2  
 .G7%&'$%W? Ê/"Y=c=b.G7<). p 3,jBgG? _G"3,j7b(#r4<4)2!f/y()(4,l WYE7)(",!:3s:r+E$#=?>:4:Bc_g%>,?2��G?%$,?`3,jBb?#_:a`G"!)">)4s@3G2.G7%2:4h3G2s#7.:B.)(3gG4 m"g g̀G3)l2<"$<7f/(G2!g`4   
 _G"3,jWYE7)(%<H4!"a`7 

%>fj/a`G"!b$`.^/23gG4 L=Y.aEGhWYE^/r+E(7:.G7N c=b%&v4.G7=$wG7ba`G"JlKJE/4^/23gG4r4.G74K!g2%/.!G7h Ê/"Y=haK?:4?/"r<E.)((7:;)3c=b!eG()4.G7%2:4_gG2� 3,j%&v4%BEG^/2
W=:_w)p�@3,jWYE7)(%&v4_)`c34^G? L<7f/%&v4WYEB)$BK<4gG?N %&v47G?� m& 7`"3)l2.7p,3,j3gG4%&'$()*+,.)((7:;)3h!eG()4.G7%2:4r$� WgG4WYE7)( q$?<4)2!f/y()(4,l 3gG47)(37G(c=b?:4?/"r<E(#aa=
$)2_g/m&4,l3)l2<"$ L/)4m$Ec.g 1V(7:;)3B)$.G7h./23#4h!eG()4.G7%2:4r$� 3,j3gG43Ks#7.77"3G2.G7%2:4WgG4 <7f/%&'$()*+,%2:4�G. <7f/ ()*+,Jfl/^G?<=).37)>?@ <7f/r+E(7:.G73G2.G7%2:4/fj4r$
3)l2q$?_72<7f/WgG4WYE7)( RV WYE!4)(!4#4.G7^G?z 7G?/fj4 c=bWYE%.,j?`^E/2.)((7:;)3B)$.G7h./23#4h!eG()4.G7%2:4$)2.=gG`^EG2_E4£ c=b UV !"G+:.^/2.=#g"s#7.:B3G2.G7%2:4^/2WYE7)(£ QV_)`c34 
<7f/WYE3,j%.,j?` Ê/2 <7f/(7:;)3r4%a7f/^/2(#aa=$)2.=gG` ÊG2_E43)l2<"$N 3)l2r4&iBB#()4c=b/4Ga_ ",!:3s:r+E%/.!G7 Ê/"Y= aK?f4?)4c=baK?:4?/"r$� %.,j?`.)(.G7c!$2_4c=b.G7%&'$%W?
Ê/"Y= <7f/<). p 3,jBgG? _G"%/.!G7y()(4,lc=b%/.!G7h Ê/"Y=3,j/EG2e\2 LJ\j2_g/m&4,lBb7`"%7,?. g̀G �%/.!G7c=b Ê/"Y=�N _G".�<"G?3,j%.,j?` Ê/23)l2r4c=b_gG2&7b%3o L7`"e\2.�<"G? 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั ้น จี และชั ้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

MFC Asset Management Public Company Limited
199 Column Tower, Ground Floor & 21st-23rd Floor, Ratchadapisek Road,

Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2649-2000 Fax. 0-2649-2100

คำส่ังซื้อหนวยลงทุน

รหัสตัวแทน ..................................................................................................... 
ชื่อตัวแทน ........................................................................................................ 
สาขา ....................................................................................................................

IP/ผูสนับสนุนการขาย/ตัวแทน

 

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

.........../...................../............กรณีสาขาภูมิภาคของ MFC เอกสารตนฉบับเก็บรักษาไวที่สาขาผูเปดบัญชี

 สำหรับเจาหนาท่ี ผูบันทึกขอมูล

  

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

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

ผูอนุมัติรายการ

 

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

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

ผูมีอำนาจลงนาม

 

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

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

ชื่อผูถือหนวย .................................................................................................................................. เบอรมือถือ ....................................... 
ชื่อกองทุน ................................................................................................................................................................................................... 
จำนวนเงิน (ตัวเลข) .......................................... บาท (ตัวอักษร) ...................................................................................................... บาท

 วิธีการชำระเงิน

 วิธีการชำระเงิน-กรณีชำระดวยบัตรเครดิต

เงินโอน จากบัญชีธนาคาร / สาขา ...................................................................... / ...................................................................... เลขท่ี ................................................... 
เช็ค / ดราฟท เลขท่ี ......................................................... เช็คธนาคาร / สาขา ................................................................... / ................................................................... 

ชำระดวยวงเงินบัตรเครดิต          KTC          KBANK          KRUNGSRI / Tesco Lotus / Central
(ขั้นต่ำ 20,000 บาท และซื้อไดเฉพาะกองทุน MV-LTF / MA-LTF / MG-LTF / MIF-LTF / M-VALUE / M-PROP RMF เทานั้น)
ชำระดวยคะแนนบัตรเครดิต KTC (ขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และไมต่ำกวายอดซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไวในโครงการ : 1,000 คะแนน = 100 บาท)

ขาพเจา (ผูถือบัตรเครดิต) .................................................................................................................................................................................... 

ชื่อภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................................................................................................

เจาของบัตรเครดิตเลขท่ี ___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ บัตรหมดอายุ ............./....................

ยินยอมใหธนาคารเจาของบัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจำนวนดังกลาวจากบัญชีบัตรเครดิตของขาพเจา ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตของธนาคาร 
หรือบริษัทผูออกบัตรเครดิต ในกรณีที่ธนาคารมีการยกเลิกการใชบัตรของขาพเจาไมวาดวยเหตุใดหรือเมื่อใดก็ตาม ขาพเจายินยอมชำระหนี ้
ที่ไดรับการบริการในครั้งนี้ใหแกธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตจนครบถวน โดยใหนำยอดหนี้ที่คงคางชำระเขารวมเปนยอดหนี้ในบัญช ี

บัตรเครดิตของขาพเจาไดทันที และในการขอใชบริการในครั้งนี้ ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแบบฟอรมน้ี และเง่ือนไขเชนเดียวกับ 

การใชบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตตามปกติทุกประการ

ขาพเจาตกลงซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในคำส่ังน้ี โดยไดรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน สวนสรุปขอมูลสำคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ และไดรับทราบ 

ขอกำหนดเง่ือนไขและความเส่ียงของกองทุนน้ีเรียบรอยแลว และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการตามขอความท่ีระบุไวดานหลังคำส่ังซ้ือน้ี  
โดยขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการจะไมใหคำแนะนำในการลงทุนและไมขายหนวยลงทุนใหแกขาพเจา หากขาพเจาปฏิเสธท่ีจะใหขอมูลหรือใหขอมูล 

ไมครบถวน เพ่ือประกอบการใหคำแนะนำท่ีสอดรับกับระดับความเส่ียงของกองทุนรวมตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีขาพเจาไดรับการจัดสรร 

หนวยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไข 

เพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย และยินยอมใหเปดเผย 

ขอมูลของขาพเจาตามความจำเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกรรมของกองทุนรวม
ขาพเจาเขาใจและรับทราบวาการท่ีบริษัทไดแจงตอบรับการทำรายการซ้ือ ไมวาทางอีเมลหรือ SMS น้ัน เปนเพียงการยืนยันการทำรายการซ้ือของขาพเจา โดย 

รายการซื้อจะมีผลตอเมื่อขาพเจาไดชำระคาซื้อหนวยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถวนแลวเทานั้น

การยอมรับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาพเจารับทราบจากเจาหนาท่ีผูทำหนาท่ีขายหนวยลงทุนและไดทำความเขาใจในคำแนะนำเพ่ิมเติมถึงระดับความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีขาพเจาประสงค 
จะลงทุน โดยกองทุนรวมดังกลาวมีความเส่ียงสูงกวาระดับความเส่ียงท่ีขาพเจารับได และ/หรือ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอันเน่ืองมาจากมีการลงทุน 

ในตางประเทศ และ/หรือ จำนวนเงินที่ลงทุนสูงกวาที่ขาพเจาควรลงทุน ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) และเจาหนาที่ผูทำหนาที่ขายหนวยลงทุน

ผูถือหนวย/ผูมีอำนาจลงนาม

ผูถือหนวย/ผูมีอำนาจลงนาม

ผูถือบัตรเครดิต

2

1

3

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

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

เจาหนาท่ีผูตรวจสอบลายเซ็นหลังบัตร

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

วันที่ ........................................................................
เลขที่ผูถือหนวย

___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___

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

MFC.BS.0201.170601

 สำหรับการส่ังซ้ือกองทุนรวมหุนระยะยาว  เม่ือมูลคาหนวยลงทุนหรือจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีระบุในแบบฟอรมน้ี (“กองทุนรวม”) ลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนตามท่ี 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด ขาพเจาขอมอบหมายให บลจ.เอ็มเอฟซี ดำเนินการโอนยายหนวยลงทุนท่ีขาพเจาลงทุนไวในกองทุนรวมท้ังจำนวนโดยอัตโนมัติ (ตามรายละเอียดในหนังสือช้ีชวน
สวนขอมูลโครงการของกองทุนรวม) ไปยัง
 กองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนอื่น ซึ่งขาพเจาจะแจงชื่อกองทุนดังกลาวภายใน 2 วันนับแตวันเกิดเหตุใหเลิกกองทุน

 กองทุน .......................................................................................................... หุนระยะยาว (โปรดระบุชื่อ)

คำเตือน การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว กรณีกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/
หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได ทั้งนี้ ผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบเทานั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะปฏิเสธการทำรายการตามคำส่ังฉบับน้ี หากไมไดรับขอมูลหรือไดรับขอมูลท่ีไมครบถวนเพ่ือประกอบการใหคำแนะนำท่ีสอดรับกับระดับความเส่ียงของกองทุนรวมตามท่ี ก.ล.ต.   
กำหนด หรือไมไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หรือไดรับขอมูลการส่ังซ้ือท่ีไมชัดเจนหรือขัดกับเง่ือนไขในการขายคืนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแลว 

เห็นวาการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

  

       



คำรับรองและยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี

ขาพเจาตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคำสั่งนี้ และขอใหคำรับรองและยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี ดังนี้
1. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคำส่ังซ้ือหนวยลงทุน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามท่ี บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ  
 ก.ล.ต. กำหนด
2. ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ/หรือ หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ และ/หรือ คูมือภาษี (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว) และ/หรือ  
 เอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ไดจัดทำขึ้นแลว
3. ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนและการเปดเผยในเร่ืองตางๆ เชน ความเส่ียงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนเปด ความขัดแยงทางผลประโยชน  
 และความเสี่ยงกรณีที่กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
4. ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพัน 

 ระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
5. ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี วา ในกรณีท่ีขาพเจาซ้ือหนวยลงทุนโดยการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ ขาพเจาไดรับการชักชวน เขาพบหรือติดตอเพ่ือเสนอขายหนวยลงทุน 

 คร้ังแรกจากผูใหคำแนะนำการลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ ผูจัดจำหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกลาวไมไดเรงรัดใหขาพเจาตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุน  
 และไดเปดเผยขอมูลในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด อันไดแก
 - ชื่อของพนักงานดังกลาว และชื่อของ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ ผูจัดจำหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกลาวทำหนาที่แทน พรอมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
 - วัตถุประสงคในการติดตอ
 - สิทธิตางๆ ของขาพเจา เชน สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอ สิทธิท่ีจะยกเลิกคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือคำส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาท่ี  
  บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม เปนตน
6. หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ขาพเจารับทราบวามูลคาหนวยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงตอไปนี้
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
 - ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
 - ความเสี่ยงของกองทุนรวมดัชนี
 - ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม
7. ตามที่ขาพเจาไดลงทุนในกองทุนนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสำคัญของกองทุนรวมนี้ทั้งหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนน้ี
8. หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีจัดต้ังและจัดการโดย บลจ.เอ็มเอฟซี ขาพเจารับทราบวา บลจ.เอ็มเอฟซี หรือนายทะเบียน 

 จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว ซึ่งเปนไปตามประกาศและขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



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 _____________________ 


