
 

 
 

 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 
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ชื่อ-นามสกลุ ________________________________________  เลขที่ผู้ ถือหน่วย ___________________________________ โทร. ________________________ 
ค ำถำมข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุนของท่ำน 
1. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ
     (1)     มากกวา่ 55 ปี  (2)     45 – 55 ปี  (3)     35 – 44 ปี  (4)     น้อยกวา่ 35 ปี 
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระทางการเงินและคา่ใช้จา่ยประจ า เชน่ คา่ผ่อนบ้าน รถ คา่ใช้จา่ยสว่นตวั และคา่เลีย้งดคูรอบครัว เป็นสดัสว่นเทา่ใด 
      (1) มากกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 
      (2) มากกวา่ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทัง้หมด 
      (3) ระหวา่งร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทัง้หมด 
      (4) น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของรายได้ทัง้หมด 
3. ทา่นมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร 
      (1) มีทรัพย์สินน้อยกวา่หนีส้ิน 
      (2) มีทรัพย์สินเทา่กบัหนีส้ิน      
      (3) มีทรัพย์สินมากกวา่หนีส้ิน            
      (4) มีความมัน่ใจวา่มีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณอายแุล้ว  
4. ทา่นเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สินกลุม่ใดตอ่ไปนีบ้้าง (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
      (1)     เงินฝากธนาคาร  
      (2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
      (3)  หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้ 
      (4) หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีความเสี่ยงสงู 
5. ระยะเวลาที่ทา่นคาดวา่จะไมมี่ความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี ้ 
       (1)     ไมเ่กิน 1 ปี                        (2)    1 ถึง 3 ปี           (3)     3 ถึง 5 ปี                   (4)  มากกวา่ 5 ปี 
6. วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของทา่น คือ  
      (1)    เน้นเงินต้นต้องปลอดภยัและสามารถรับผลตอบแทนในอตัราทีต่ ่าแตส่ม ่าเสมอ  
      (2)    เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม ่าเสมอ แตอ่าจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินต้นได้บ้าง 
      (3)    เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สงูขึน้ แตอ่าจเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินต้นได้มากขึน้ 
      (4)    เน้นผลตอบแทนสงูสดุในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงที่จะสญูเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 
7. เม่ือพิจารณาผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุที่อาจเกิดขึน้ด้านลา่ง ทา่นเตม็ใจที่จะลงทนุในกลุม่การลงทนุใดมากที่สดุ  
      (1)    กลุม่ที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% อยา่งสม ่าเสมอ 
      (2)    กลุม่ที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 1% 
      (3)    กลุม่ที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 5% 
      (4)    กลุม่ที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจมีผลขาดทนุได้ถึง 15% 
8. ถ้าทา่นเลือกลงทนุในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุสงูด้วยเชน่กนั ทา่นจะรู้สกึอยา่งไร  
       (1)    กงัวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทนุ  (2)      ไมส่บายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 

(3)     เข้าใจและรับความผนัผวนได้บ้าง  (4)      ไมก่งัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสงูขึน้ 
9. ทา่นจะรู้สกึกงัวล/รับไมไ่ด้ เม่ือมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด  
      (1)    5% หรือน้อยกวา่  (2)    มากกวา่ 5%-10%   (3)    มากกวา่ 10%-20%                       (4)    มากกวา่ 20% ขึน้ไป 
10.  หากปีที่แล้วทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบวา่มลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ 90,000 บาท ทา่นจะท าอยา่งไร 

(1) ตกใจ และต้องการขายการลงทนุที่เหลอืทัง้หมด 
(2) กงัวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง 
(3) อดทนถือตอ่ไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา 
(4) ยงัมัน่ใจ เพราะเข้าใจวา่ต้องลงทนุระยะยาว และจะเพ่ิมเงินลงทนุในแบบเดิมเพ่ือเฉลี่ยต้นทนุ 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 
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ค ำถำมข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรให้ค ำแนะน ำใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่ำนัน้ 
11. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความส าเร็จ ทา่นจะได้รับผลตอบแทนในอตัราที่สงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลว ทา่นอาจจะสญูเงินลงทนุ
ทัง้หมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางสว่น  ทา่นยอมรับได้เพียงใด 
       (1)  ไมไ่ด้      (2)   ได้บ้าง  (3)  ได้ 
ใช้เฉพำะที่จะมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแล้ว  ทา่นสามารถรับความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด 
       (1)  ไมไ่ด้      (2)   ได้บ้าง  (3)  ได้ 
ค ำถำมข้อ 13-15 ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรลงทุน (Knowledge assessment) ใช้เฉพำะกำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเส่ียงสูงหรือมี
ควำมซับซ้อน 
13. คุณสมบัติทำงกำรศึกษำ  

13.1  ทา่นได้รับประกาศนียบตัรหรือปริญญาในสาขาดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่ 

 ใช ่ข้าพเจ้าได้รับประกาศนียบตัรหรือปริญญาในสาขาดงัตอ่ไปนี ้ 
   การบญัชี                                       คณิตศาสตร์ประกนัภยั                             
   ตลาดทนุ             พาณิชยศาสตร์                           
   บริหารธุรกิจ       เศรษฐศาสตร์           
   วิศวกรรมทางการเงิน                         การวางแผนทางการเงิน         
   คอมพิวเตอร์ประยกุต์เพ่ือการจดัการทางการเงิน 
 ชื่อสถาบนั ........................................................................ปีที่ส าเร็จการศกึษา................................. 

 ไม ่ข้าพเจ้าไมเ่คยได้รับประกาศนียบตัรหรือปริญญาในสาขาข้างต้น   
13.2  ทา่นได้รับคณุวฒิุทางการเงินที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่

   ใช ่ข้าพเจ้าได้รับคณุวฒิุทางการเงินที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้ 
   Chartered Financial Analyst (CFA)   
   Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) 
   Certified Financial Planner (CFP) 
   Financial Risk Manager (FRM) 
   อ่ืน ๆ ...................................................................... 

 ไม ่ข้าพเจ้าไมเ่คยได้รับคณุวฒิุทางการเงินที่เก่ียวข้องข้างต้น 
14. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

ทา่นเคยมีประสบการณ์การท างานเป็นระยะเวลา 3 ปีติดตอ่กนัในด้านดงัตอ่ไปนี ้ในชว่งระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม ่ 

              ใช ่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การท างานในด้านดงัตอ่ไปนี ้ 
               บริหารจดัการผลติภณัฑ์ทางการลงทนุ                                    พฒันาผลิตภณัฑ์ทางการลงทนุ  
               ขายผลิตภณัฑ์การลงทนุ                                                         วิเคราะห์ผลติภณัฑ์การลงทนุ  
               วิทยากรในหลกัสตูรเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์การลงทนุ   ประสบการณ์การท างานด้านบญัชี  
               ประสบการณ์การท างานด้านการประกนัภยั   ประสบการณ์การท างานด้านการคลงั   
            ประสบการณ์การท างานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน       ให้ค าปรึกษาด้านกฏหมาย                                                                                 

ถ้าหากมีความรู้หรือประสบการณ์อ่ืนใดนอกเหนือจากที่กลา่วข้างต้น โปรดระบ ุ 

ชื่อต าแหน่ง ชื่อบริษัท ระยะเวลาทีป่ฏิบตัิงาน 
จาก ถึง 

    
    

  ไม ่ข้าพเจ้าไมเ่คยมีประสบการณ์การท างานข้างต้น 
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15. ประสบการณ์ลงทนุในผลิตภณัฑ์การลงทนุที่มีความเสี่ยงสงูหรือมีความซบัซ้อน 
ทา่นเคยมีประสบการณ์การลงทนุในผลิตภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้เป็นระยะเวลา 3 ปีติดตอ่กนัในชว่งระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือไม ่ 

  ใช ่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การลงทนุในผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
  Hedge fund       
  กองทนุรวมที่มีการลงทนุใน derivatives ที่มีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุใน exotic derivatives โดยมี   
       การใช้วิธี VaR approach เพ่ือค านวณฐานะการลงทนุของตราสาร 
  กองทนุรวม complex return 
  กองทนุรวมทองค า/น า้มนัที่ไมไ่ด้ track spot 
  กองทนุรวมที่ลงทนุในตราสารหนี ้non-investment grade/unrated bond เกินกวา่ร้อยละ 60 ของ NAV 
  Hybrid securities       Perpetual bond 
  Unrated bond        Structured notes 
  Basel III        Derivatives 

  ไม ่ข้าพเจ้าไมเ่คยมีประสบการณ์การลงทนุข้างต้น 

 
ส่วนท่ี 1  เกณฑ์กำรคดิคะแนนและกำรประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทุน รวมคะแนน ข้อ 1 – 10  ข้อ 5 หำกตอบหลำยข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงสุด  
ตอบ (1) = 1 คะแนน ตอบ (2) = 2 คะแนน   ตอบ (3) = 3 คะแนน ตอบ (4) = 4  คะแนน 
ส ำหรับข้อ 11 - 15 ไม่น ำมำคดิคะแนน  
 
 
 
 
 
ส่วนท่ี 2 ผลกำรประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทุนและค ำแนะน ำเร่ืองกำรจัดสรรกำรลงทุน รวมคะแนนท่ีได้________   ระดบัความเสี่ยงของทา่น คือ ________ 
จากระดบัความเสี่ยงของทา่น ทา่นสามารถเลือกลงทนุได้ตามสดัสว่นการลงทนุดงัตำรำงกำรจัดสรรกำรลงทุน (Basic Asset Allocation) ด้านลา่ง 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนกำรลงทุน 

เงินฝำกและตรำ
สำรหนีร้ะยะสัน้ 

ตรำสำรหนีภ้ำครัฐ  
ที่มอีำยุมำกกว่ำ 1 ปี ตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน ตรำสำรทุน กำรลงทุนทำงเลือก* 

ระดบั 1 : เสี่ยงต ่า >60% <20% <10% <5% 

ระดบั 2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า <20% <70% <20% <10% 

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

ระดบั 4 : เสี่ยงสงู <10% <40% <40% <20% 

ระดบั 5 : เสี่ยงสงูมาก/เสี่ยงสงูมากอยา่ง

มีนยัส าคญั 
<5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สนิค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้นถกูต้องตามความเป็นจริงทกุประการ และการท าธุรกรรมดงักลา่วไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางบริษัทจดัการทราบในทนัที เพ่ือแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องตอ่ไป  
ทัง้นี ้ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับในระดบัความเสี่ยงพร้อมทัง้ได้รับค าแนะน าเร่ืองการจดัสรรการลงทนุแล้ว 

 
ลงช่ือ  _________________________________ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

                      (                                                        ) 
         วนัที่  ___________________________ 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกวา่ 15 1 เสี่ยงต ่า 30-36 4 เสี่ยงสงู 

15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า 37 ขึน้ไป 5 เสี่ยงสงูมาก/เสี่ยงสงู

มากอยา่งมีนยัส าคญั 22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู   

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ตรวจสอบลายเซ็น _____________ ระดบัความเหมาะสมในการลงทนุ __________________  
บนัทกึข้อมลู         _____________  ตรวจสอบการบนัทกึข้อมลู   _____________________ 

x 



 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการท ารายการหน่วยลงทุนส าหรับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าทางระบบอินเตอร์เน็ต  Premier online ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (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 ถือหนว่ย / Unitholder No. --- 

อีเมล์ / 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) ผ่านระบบหกับัญชีอัตโนมัติและเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทาง 
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 สาขา / Bangkok Bank branch ...........................................................บญัชีเลขที ่/ Account no. 

2. ธนาคารกสิกรไทย สาขา / Kasikornbank branch..........................................................บญัชีเลขที่ / Account no. 

3. ธนาคารทหารไทย สาขา / TMB bank branch ...............................................................บญัชีเลขที่ / Account no. 

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา / Siam Commercial Bank / branch ....................................บญัชีเลขที่ / Account no. 

5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขา / Bank of Ayudhya branch...............................................บญัชีเลขที่ / 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 สาขา / United Overseas Bank branch .................................................บญัชีเลขที่ / Account no. 

2. ธนาคารทหารไทย สาขา / TMB bank branch................................................................บญัชีเลขที ่/ Account no. 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา / Siam Commercial Bank branch.......................................บญัชีเลขที่ / Account no. 
4. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขา / Bank of Ayudhya branch ..............................................บญัชีเลขที่ / Account no. 
ด้วยบญัชีดงักล่าวและการลงลายมือชื่อข้างล่างนี ้ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบตัิและผูกพนัตามเงื่อนไข ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
Premier Online ที่ระบุไว้ด้านหลงัของค าขอใช้บริการนี ้ตลอดจนเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนกองทนุบริษัทจดัการหรือบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบภายหลงัทกุ
ประการ ข้าพเจ้ารับรองวา่ข้อมลูที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงและเป็นปัจจบุนั หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทนัที / 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 ................................ Individual Code ….................... 

Individual Name ............................................................................    

Agent Name ……......................... Refer Code............................... 

Refer Name…………………..…… Date………………….…………. 

ลงชื่อ (Signature) ............................................................................................................. 
                            (..........................................................................................................) 
                                                วนัที่ / Date (…………./…………./………….) 
                                                    ตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
                                        As given in Fund Account Opening Application Form 

ค าขอใช้บริการกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
PREMIER ONLINE APPLICATION FORM 
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โดยข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบัต ิและผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลง ดังนี ้
1. ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้เปิดบญัชีกองทนุไว้กบับริษัทจดัการ และได้เคยซือ้กองทนุเปิดใดกองทนุเปิดหนึง่นัน้แล้วและข้าพเจ้ามีบญัชี
เงินฝากกระแสรายวนัหรือออมทรัพย์กบัธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ธนาคารยโูอบี, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 
เพ่ือใช้ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
• ในกรณีหกับญัชีออนไลน์ (Internet Online) เฉพาะธนาคารยโูอบี, ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยธุยา ซึง่ข้าพเจ้าได้เปิดขอใช้บริการออนไลน์กับ
ธนาคารดงักลา่วแล้ว 
• ในกรณีหกับญัชีอตัโนมตั ิ(Direct Debit) ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารทหารไทย ข้าพเจ้าต้องลงนามในหนงัสือ
ขอให้หกับญัชีเงินฝากและเจ้าหน้าท่ีธนาคารได้รับรองความถกูต้องของหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่าบญัชีเงินฝากดงักล่าวสามารถเลือกเป็นบญัชีรับเงิน
คา่ขายคืนได้เฉพาะการท ารายการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Premier online เทา่นัน้ 
2. ข้าพเจ้าจะใช้รหสัผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) ของข้าพเจ้าท่ีบริษัทจดัการมอบให้ หรือรหสัผ่านท่ีข้าพเจ้าได้เป็นผู้ ท่ีก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึน้เอง ในระบบบริการ
ธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตดงักลา่วในการใช้บริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตนี  ้
3. ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหสัผู้ ใช้ และรหสัผ่านของข้าพเจ้าไว้เป็นความลบั และยอมรับว่าบริษัทจดัการจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไม่ใช่เจ้าของรหสัผู้ ใช้และ
รหสัผ่านของข้าพเจ้าท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุเปิดและท่ีระบอุยู่บนระบบบริการ
ธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
5. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การสญูหายของข้อมูล ระหว่างการรับส่ง ความขดัข้องของ
ระบบเครือข่ายท่ีไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมลูท่ีได้รับและยอมรับในข้อผิดพลาดดงักลา่วท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
6. ข้าพเจ้าตกลงว่าเอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารหรือเคร่ืองพิมพ์ของข้าพเจ้าเป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ มิอาจใช้ถือเป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ี
สมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ ทัง้นีข้้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลกัฐาน ที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 
7. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ท่ีข้าพเจ้าท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
โดยที่ข้าพเจ้าได้ใช้รหสัผู้ใช้และรหสัผ่านของข้าพเจ้าแล้ว และยอมรับว่าการท ารายการดงักลา่วถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถกูต้องสมบรูณ์ และผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
ตดิตอ่ขอรับบริการจากบริษัทจดัการ หรือตวัแทนโดยตรง (แล้วแตก่รณี) ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
8. ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในระบบอินเตอร์เน็ต และบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้ครบถ้วน และในการสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ในอินเตอร์เน็ตท่ีใช้บริการ 
9. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆตามค าขอนีไ้ด้ทกุขณะตามแต่บริษัทจดัการจะเห็นสมควรบริษัทจดัการจะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วลว่งหน้า 30 วนั ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ 
10. หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูใดๆที่ข้าพเจ้าระบไุว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
ค าเตือน : การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุผู้ ถือหน่วยอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเร่ิมแรก และอาจไม่ได้รับช าระเงิน
คา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีก 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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เขียนท่ี ……………………………………………………...……………..………… 
วนัท่ี ……….…..  เดือน ….…..………….….…… พ.ศ. …………………… 

 

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

 ข้าพเจ้า ซึง่เป็นเจ้าของบญัชีชื่อ.............................................................................................................………………………………………………  
บญัชีเลขที่ ………..…………………………………………………………..…  ประเภทบญัช ี…….......................………………………………………………....  
สถานที่ตดิตอ่ เลขที่ …………………………………….  ตรอก/ซอย ……………………………………………… ถนน ……………………………………..……… 
ต าบล/แขวง ………………………….………………… อ าเภอ/เขต ……………………………………………… จงัหวดั ………………………………………….   
รหสัไปรษณีย์ …………………………………………… โทร ………………………………………………………………………………..………………………… 
 มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  (ตอ่ไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”)  ตามจ านวนเงินที่ปรากฎในใบแจ้งหนีห้รือสื่อบนัทึกข้อมลูอิเลคทรอนิคส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท  
และน าเงินดงักลา่วโอนเข้าบญัชีของบริษัท 
 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระหนี ้และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัตา่งๆ ให้แก่บริษัทดงักลา่ว หากปรากฎในภายหลงัวา่จ านวนเงินที่
บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไมถ่กูต้อง และธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจ านวนที่ปรากฎในใบแจ้งหนีห้รือสื่อบนัทึกข้อมลูอิเลคทรอนิคส์
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง  โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคาร
ชดใช้เงินที่ธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนีแ้ก่บริษัทตามใบแจ้งหนีห้รือสื่อบนัทึกข้อมลูอิเลคทรอนิคส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ
ข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชี เงินฝากดงักล่าว 
ข้าพเจ้าไมป่ระสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหกับญัชีแตอ่ยา่งใด  เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของ
ธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

ในกรณีที่เอกสารหลกัฐาน และเลขที่บญัชีเงินฝากที่กลา่วในวรรคข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไมว่า่โดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี
เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัส าหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้หกับัญชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนับตัง้แต่วนัท าหนังสือฉบบันีแ้ละให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิ กถอน โดยท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 30 วนั 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

         ลงช่ือ ………………..…………………………………………………….…… ผู้ขอ 
                                                                               (……………………………………………………………….……………) 
                                                                          (ตามตวัอยา่งที่ให้ไว้กบัธนาคาร) 
 

ส ำหรับบริษัท ส ำหรับธนำคำร 
 
COMPANY CODE   
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั ขอรับรองวา่ผู้ ให้ความยินยอม
เป็นลกูค้าของบริษัทจริง 
ลงนาม ………………………………….…………………………………………………… 
            (……..………………………………………….………………...…………………) 
วนัท่ี.……………………………………………….…………………………………….…… 

  ธนาคารตกลงด าเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบญัชี 
  ธนาคารไมส่ามารถด าเนินการได้เน่ืองจาก 
          บญัชีปิดแล้ว                              ลายมือช่ือไมถ่กูต้อง 
          เลขท่ีบญัชีไมถ่กูต้อง                   อ่ืนๆ ………….............................................. 
ลงนาม ………………………………….…………………………………………………….. 
            (……..………………………………………….………………...…………………..) 
วนัท่ี ……………………………………………….…………………………………….…….. 

 

หนังสือขอให้หกับัญชีเงนิฝำก 
 

 







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% 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า...................................................................................  วันที่................................................. 



 

 

 
ข้อตกลงในการรับบริการ 
 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 
 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน (รวมท้ัง ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้
ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ข้อมูล
เก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีได้รับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้า
เท่าน้ัน 

 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน  ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

การประมวลผลของ หุ้น ใน 12 ข้อ ให้บวกคะแนนของข้อ 1 – 10 รวมกัน   รวม                                             คะแนน 

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 
37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 

ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า <20% <70% <20% <10% 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง <10% <60% <30% <10% 

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

เสี่ยงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 
* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 
ตราสารที่สามารถลงทุนได ้

หากคะแนนน้อยกว่า 15  แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

หากคะแนนตั้งแต่ 15 - 21 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ า 
หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนท่ีรับความเส่ียงได้น้อย เน้นปกป้อง
เงินลงทุน  โดยมุ่งหวังรายได้สม่ าเสมอจากการลงทุน  

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้บางส่วน  

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็นคร้ัง
คราวได ้ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ปานกลาง  

หากคะแนนตั้งแต่ 30 - 36 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูง  
หมายความว่า ท่านยอมรับความเส่ียงได้สูง รับความผันผวนของ
ตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว  

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง 
แม้จะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุน 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

 



ส่วนที� 1:  ข้อมูลลูกค้า หมายเลขบตัรประชาชน:
Part 1:  Customer Information ID Card No.:

ชื�อผู้เปิดบญัชี: หมายเลขหนังสือเดนิทาง :
Applicant Name: Passport No.:

สัญชาต:ิ หมายเลขประจาํตวัผู้เสียภาษสีหรัฐ (U.S. Tax Identification Number)
Nationality: U.S. Social Security Number:

U.S. Employer Identification Number:

ส่วนที� 2:  สถานะของลูกค้า
Part 2:  Status of Customer
1.1 A. คําถามเพื�อตรวจสอบสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check
(หากท่านตอบว่า “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง (ขอ้ 1 – 3) โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9) (If you check “yes” in any one box (No. 1 – 3), please complete Form W-9)

1. ท่านมีสัญชาติอเมริกันใช่หรือไม่/ Are you a U.S. citizen? ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา แมว้่าท่านจะพาํนกัอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา/ You must answer

“Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีหลายสญัชาติ โดยหนึ�งในนัWนรวมสญัชาติอเมริกนัดว้ย/ You must answer “Yes” if you hold multiple

citizenships, one of which is U.S. citizenship.
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที�เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมือง

อเมริกนัอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย/ You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally
surrendered U.S. citizenship.

2. ท่านถือ Green Card หรือไม่/ Are you a U.S. Green Card Holder? ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
โปรดตอบ “ใช่” หากท่านครอบครอง Green Card โดยอนุญาตใหเ้ขา้มาอยู่อาศยั รวมถึงทาํงานอย่างถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

และสามารถเขา้ออกประเทศสหรัฐอเมริกาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า ซึ�งออกโดยสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาติอเมริกนั
(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 “ใช่” แมว้่า Green Card ของท่านจะหมดอายุแลว้ ณ วนัที�ท่านกรอกและลงลายมือชื�อในแบบฟอร์มนีW / You must
answer “Yes” irrespective of your Green Card’s expiration date.

โปรดตอบ “ไม่ใช่” หากบตัรดงักล่าวของท่านไดถู้กสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที� ท่านกรอกและลง
ลายมือชื�อในแบบฟอร์มนีW / You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the
date you sign and complete this form.

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื�อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?
ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นคนที�มีถิ�นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” หากในปี

ปัจจุบนัท่านไดอ้าศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างนอ้ย 183 วนั ทัWงนีW  ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านเขา้เงื�อนไขดงักล่าวหรือไม่ไดที้�
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test / 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/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

B. คําถามเพิ�มเติม / Additional Questions (โปรดข้ามคําถามในส่วนนี\หากท่านแสดงตนว่าเป็นคนอเมริกันตามข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว/ Please skip
this part if you answer “yes” in one of the above questions and provide Form W-9.)
(หากท่านตอบว่า“ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง (ขอ้ 4 – 10) โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8 BEN พร้อมทัWงแนบ (1) สาํเนาบตัรประชาชนสาํหรับคนไทย (หนงัสือเดินทางสาํหรับคน
ต่างชาติที�แสดงว่าไม่ใช่คนอเมริกนั) (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการสละสญัชาติอเมริกนั / (If you check “yes” in any one box (No. 4 – 10), please complete Form W-8
BEN and provide (1) a copy of Identification Number Card for Thai citizen (a copy of Passport for foreigner) (2) Certificate of Loss of Nationality of the United States.

4 ท่านเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที�เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ท่านได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตาม ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
กฎหมายแล้ว/ Were you born in the U.S. (or a U.S. Territory) but you have legally surrendered U.S. citizenship?

5. ท่านมีคําสั�งทํารายการโอนเงินเป็นประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีที�เปิดไว้ไปยังบัญชีที�อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ / Do you ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
have standing instructions to transfer funds to a U.S. account?

6. ท่านมอบอํานาจหรือให้อํานาจการลงลายมือชื�อแก่บุคคลที�มีที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื�อการใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับบัญชีท่านหรือไม่/ ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
Do you have a power of attorney or signatory authority granted to person with U.S. address?

7. ท่านมีที�อยู่ Hold Mail หรือ Care of Address ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเดียวหรือไม่/ Do you have hold mail or care of ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
address as the sole address?

8. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที�ใช้ติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่/ Do you have only a U.S. telephone ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
number?

ลงชื�อ.................................................................................................ลูกคา้ผูใ้หข้อ้มลู

แบบฟอร์ม  FATCA  สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
FATCA  Form for Individual Clients
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9. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที�ใช้ติดต่อทั\งในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have a U.S. ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
telephone number and a non U.S. telephone number?

10. ท่านมีถิ�นที�อยู่ถาวรหรือที�อยู่เพื�อการติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O. Box) หรือไม่/ Do you have U.S. residence ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box)

ส่วนที� 3: การยืนยันและการเปลี�ยนแปลงสถานะ
Part 3: Confirmation and Change of Status

1.
2. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา แต่สถานะของขา้พเจา้มีการเปลี�ยนแปลงภายใตก้ฎหมายเกี�ยวกบัภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ขา้พเจา้ตกลงที�จะแจง้ต่อบริษทั

หลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในทนัที/ In case that I am a Non-U.S. Person, I agree to promptly notify Maybank Kim Eng
Securities (Thailand) PLC. should there be any change in my status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law.

3. ขา้พเจา้ยอมรับและเห็นดว้ยว่าไม่ว่ากรณีใดๆ หากขา้พเจา้ไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปลี�ยนแปลงในสถานะการไม่เป็นชาวสหรัฐอเมริกา ของขา้พเจา้ในทนัที บริษทัมี
สิทธิยุติการมีบญัชีกบัขา้พเจา้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบแต่อย่างใด/ I acknowledge and agree that failure to promptly notify Maybank Kim Eng Securities
(Thailand) PLC. of any change in my status as a Non-U.S. Person, or provision of any wrong information as to my status as a Non-U.S. Person shall

4.

ส่วนที� 4: การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและหักภาษี

Part 4: Authorization for information disclosure and account withholding

ตามขอบเขตอาํนาจของกฎหมายรวมถึงขอ้ตกลงระหว่างบริษทัและหน่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศเกี�ยวกบัภาษี ท่านยินยอมใหบ้ริษทั/ 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. เปิดเผยใหห้น่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศ ซึ�งรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ทราบถึงขอ้มลู เช่น ผูรั้บผลประโยชน์ รายงานบญัชี จาํนวนเงิน

และสินทรัพยที์�มีกบับริษทั จาํนวนกาํไรและรายได ้และขอ้มลูอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเงิน/การบญัชี ซึ�งถูกร้องขอใหเ้ปิดเผยโดยหน่วยงานทางการ 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. หกัเงินจากบญัชีของท่านตามจาํนวน ซึ�งถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศ ซึงรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามที�บริษทัมีสญัชาติ
ระหว่างหน่วยงานราชการดงักล่าว /  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.

สาํหรับบริษทัใช/้ For Office Use
หมวด A/ Section A
การประเมินลูกคา้ตามประเภทของ FATCA: ลูกคา้เป็น/ ICs assessment of customer(s)’ FATCA classification: Customer is:
� ชาวสหรัฐฯ/ U.S. (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 1- 3)
� ไม่เป็นชาวสหรัฐฯ/ Non U.S. (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 4 – 10 โดยลูกคา้มีการแสดงเอกสารการสละสญัชาติในขอ้ 4)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือแต่มีสิ�งบ่งชีWความเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer with U.S. indicia (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 5-10 โดยไม่ใหเ้อกสารเพิ�มเติม)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือและไม่มีสิ�งบ่งชีWความเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer without U.S. indicia
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือโดยเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer that is U.S. person (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 1- 3 โดยไม่ใหเ้อกสารเพิ�มเติม)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือเนื�องจากบญัชีไม่เคลื�อนไหวระยะหนึ�ง (1 ปี)/ Recalcitrant customer that is dormant account

หมวด B/ Section B
การยืนยนัและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement
ขา้พเจา้ยืนยนัว่าขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและขอขอ้มลูที�จาํเป็นของลูกคา้ผูเ้ปิดบญัชีดา้นบนตาม checklist แลว้ และขอยืนยนัว่าขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ถูกตอ้งครบ
ถว้นสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัที�สุด/ 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:

ยืนยันความถูกต้องโดย/ Verified by
Maybank Kim Eng employee name and employee ID: Maybank Kim Eng employee signature: Date:

ลงชื�อ.................................................................................................ลูกคา้ผูใ้หข้อ้มลู

statement, or fail to notify change of status as declared in this form within 30 days from the date of such change, I consent and agree to allow the Company
to refuse service provision or withhold tax from any sum I am entitled to receive in the securities trading account related to this FATCA form, as instructed
or requested by relevant government authorities under FATCA law.

ขา้พเจา้ยืนยนัว่าขอ้มลูเบืWองตน้ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์/ I confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

entitle Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to terminate, at its sole discretion, the entire any relationship with me.
ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ใหข้อ้มลู ใหข้อ้มลูเทจ็ หรือ ไม่แจง้การเปลี�ยนแปลงสถานะตามที�แถลงไวใ้นแบบฟอร์มนีW  ภายใน 30 วนั นบัแต่มีการเปลี�ยนแปลงขอ้มลู ขา้พเจา้
ยินยอมและใหสิ้ทธิบริษทัในการปฏิเสธการใหบ้ริการ หรือ หกัภาษี ณ ที�จ่าย จากจาํนวนเงินใดๆ ที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บในบญัชีหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัแบบฟอร์ม
FATCA นีW  ตามที�มีคาํสั�งหรือคาํร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้ง ตามกฎหมาย FATCA/ In the event that I fail to provide the information, give false
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ใบตรวจสอบเอกสารเปิดบัญชีกองทุน (Mutual Fund Check List) 

(เฉพาะเจ้าหน้าที/เท่านั1น) 

ลูกค้า ชื/อ      รหัส IC /IBA___________   สาขา/ทมี  

���� ลูกค้ายงัไม่มบีัญชีกองทุนกบั MBKET (ใช้เอกสารข้อ B.B-B.BE)  

���� ลูกค้ามบีัญชีกองทุนกบั MBKET แล้วคอื F_______________________ (ใช้เอกสารข้อ B.B-B.BB)  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน IC BD Custodian OCS 
1. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีทุก บลจ.     

1.1. แบบฟอร์มเปิดบญัชี (FundConnext)      
1.2. แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (AMC)     
1.3. แบบฟอร์ม FATCA (AMC)     
1.4. แบบประเมินความเสี2ยง (AMC)     
1.5. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(AMC)     
1.6. สาํเนาบตัรประชาชน     
1.7. สาํเนาหนา้สมุดเงินฝาก     
1.8. แบบฟอร์ม Internet trade (เฉพาะลูกคา้ที2ตอ้งการซืDอ-ขายผา่น Internet และใหห้กับญัชีเพื2อซืDอกอง)     
1.9. แบบคาํขอใหห้กับญัชีเงินฝาก (เฉพาะลูกคา้ที2ตอ้งการซืDอ-ขายผา่น Internet และใหห้กับญัชีเพื2อซืDอกอง)     
1.10. คาํสั2งซืDอหน่วยลงทุน     
1.11. Pay-in slip     
1.12. แบบฟอร์มขอเปิดบญัชีกองทุนกบับริษทั (MBKET)     
1.13. แบบประเมินความเสี2ยง (MBKET)     
1.14. แบบฟอร์ม FATCA (MBKET)     
1.15. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(MBKET)     
1.16. Credit Approval (CA) (MBKET)     

2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีเพิ2มเติมของแต่ละ บลจ.     
2.1. บลจ. กรุงศรี     

• การ์ดลายเซ็น     

• หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินค่าซืDอหน่วยลงทุน LTF และ RMF จากบตัรเครดิต (เฉพาะลูกคา้ที2ซืDอผา่น
บตัรเครดิต และยกเวน้ไม่รับบตัรเครดิตสาํหรับกอง KFCASHRMF, KFGOVRMF, 
KFLTGOVRMF, และ KFMTFIRMF) 

    

• สาํเนาหนา้บตัรเครดิต (เฉพาะลูกคา้ที2ซืDอผ่านบตัรเครดิต และยกเวน้ไม่รับบตัรเครดิตสาํหรับกอง 
KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, และ KFMTFIRMF) 

    

 
การตรวจสอบ Sanction list ตามเกณฑจ์าก ปปง.  
(สาํหรบัฝ่าย BD เทา่น ั'น) 

ระบบที+ตรวจสอบ ไมต่ดิ 
Sanction 

list 

ตดิ 
Sanction 

list 

ระบบ RFMS   

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 _____________________ 


