
 

 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชใีหม ่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. แมนูไลฟ์ 

2. ค าสัง่ซือ้ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณีลกูคา้

ตอ้งการซือ้พรอ้มเปิดบญัช)ี 
3. ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 2 ชดุ 

4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนาถูกตอ้ง 
2 ชดุ 

กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ
เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

5. ค าขอเปิดบัญช ีMaybank Kim Eng 

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

Maybank Kim Eng 
8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (ส าหรับ IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้

เดยีว (หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

2. เอกสาร FATCA 
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทัง้หมด 

ไมต่อ้งใชเ้อกสารเพิม่ 
- กรณีตอบใน “ขอ้ 1-3” วา่ 

“ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ทาง 
บลจ.ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปฏเิสธขายหน่วยลงทนุ 

- กรณีตอบใน “ขอ้ 4-9” วา่ 
“ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งใช ้

ฟอรม์ W-8BEN เพิม่ 
 

2. การซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

ชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ มดีงันี ้

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

12.00 น. ทางบรษัิทจะด าเนนิรายการในวนัท า
การถัดไป) 

กรณีซือ้ 

 กรอกใบค าสัง่ซือ้ แนบหลักฐานการโอน

เงนิ (Pay Slip) แลว้สง่เอกสารทัง้หมด
ให ้IC 

กรณีขาย 
 กรอกใบค าสัง่ขาย แนบส าเนาบตัร

ประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 

2.  ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

กรณีซือ้/ขาย/สบัเปลีย่น – สามารถตรวจเวลาท า
การไดท้ี ่http://www.manulife-

asset.co.th/How-To-Invest-Making-
Transaction  

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM 

หรอื Internet Banking ได ้โดยน า
หลกัฐานการช าระเงนิโดยวธิี

ดงักลา่วแนบมา 
 

3. สมัครใชบ้รกิารซือ้

ขายผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบค าขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 
3. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 

4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนาถูกตอ้ง 
1 ชดุ 

1. ดรูายละเอยีดวธิกีารสมัครเพิม่เตมิ

ไดท้ี ่http://www.manulife-

asset.co.th/How-To-Invest-
Click-for-Funds-Eng  

4. การขอ

เปลีย่นแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
3. หลกัฐานทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลู เชน่ 

ส าเนาหนา้ Book Bank หรอืใบเปลีย่นชือ่ เป็น

ตน้ พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

 

 

เลขบญัชธีนาคารส าหรับโอนเงนิ 
ชือ่บัญช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทนุ บลจ.แมนูไลฟ์” 

 

 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
สาขา สยามสแควร ์

เลขทีบ่ัญช ี123-0-

04006-9  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขา สยามสแควร ์

เลขทีบ่ัญช ี026-1-

10268-4  

ธนาคารแหง่ประเทศ
จนี 

สาขา ส านักงานใหญ่ 

เลขทีบ่ัญช ี609482-
2312-000 

 

ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา สยามสแควร ์

เลขทีบ่ัญช ี152-3-

11758-6 
 

ธนาคารไทยพาณชิย ์
สาขา สยามสแควร ์

เลขทีบ่ัญช ี038-3-

08297-5 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited 
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ชัน้ 6  อาคารแมนไูลฟ์เพลส 364/30 ถ.ศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 
6th Floor, Manulife Place 364/30 Sri Ayuthaya Road, Thanon phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400 
Tel.  (66) 2246-7650 Fax. (66) 2642-6341 www.manulife-asset.co.th 

ค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
Subscription Order 
 

For registrar use only 
Received Time: ...........…......…………...…... 
Received by: ………...................……………. 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีน จะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว/กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ                  การขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก 
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of LTF/RMF                    Cold Calling for First Subscription 
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder Name                                                                                                                                                                วนัท่ี / Date 
เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder Number                                                                                                 ระดับควำมเส่ียงของผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’s Level of Risk               
ช่ือกองทนุ / Fund Name                                                                                                                                                    ระดับควำมเส่ียงของกองทุน/Fund’s Level of Risk               

จ านวนเงิน / Amount                                                                            จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร/Amount in words 

                                                     เงินสด/น าฝาก/โอนเงิน          ธนาคาร                                                                                                                    สาขา 
                                                     Cash/Deposit/Transfer       Bank                                                                                                                        Branch 
                                                     ค าสัง่หกับญัชี*                     ธนาคาร                                                                                                                    สาขา 
                                                     Debit account order*         Bank                                                                                                                        Branch 
                                                                                                  เลขท่ีบญัชี                                                                                                    
                                                                                                  Account No.        
                                                      เช็ค                                                                                         ธนาคาร                                                                                             สาขา 
                                                     Cheque No.                                                                           Bank                                                                                                 Branch 

*เฉพาะบญัชีเงินฝากท่ีได้รับการอนมุติัจากธนาคารในบริการค าสัง่หักบญัชีเงินฝาก / Only a deposit account that has been approved by the Bank for Direct Debit Service 
ส ำคัญ : กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทนุเทยีบกับผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทนุ / Important : Risk acknowledgement compared to Investor’s Risk Profile 
 ในกรณีที่ระดับควำมเส่ียงของกองทุนที่ลงทุนข้ำงต้นนี ้“สูงกว่ำ” ระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของข้ำพเจ้ำตำมผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินระดับควำมเส่ียงของ

บริษัทจัดกำร / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our “Risk profile”. 
ข้าพเจ้ารับทราบวา่กองทนุท่ีข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้ไม่ตรง กบัผลการประเมินระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้าท่ีเคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้ โดยได้รับค าแนะน า
การลงทุน ลกัษณะของกองทุน ค าเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ ขายหน่วยลงทุนแล้ว / I/We hereby acknowledge and accept that this Fund which I/We 
would like to apply for this subscription is not compatible with my/our acceptable level of risk from the “Risk Profile” assessment that I/We have done. However, I/We accept the higher 
risk exposure and had received investment advice, funds’ features, warning including all involve risks of the fund from whom I/We subscribed.  

 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ข้อมูลในแบบประเมินระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ว่ำ “ไม่สำมำรถยอมรับควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนได้”/ If the unitholder had not previously 
agreed to accept foreign exchange risks according to the latest Risk Profile previously submitted. 

          ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทนุท่ีข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้รวมถึงได้รับทราบค าเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทนุแล้ว/ 
          I/We agree to accept foreign exchange rate risks and the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning of the fund from whom I/We subscribed.   
 
 
ส ำหรับกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่ำงประเทศ / For Investment in Foreign Investment Fund (FIF) 

ข้าพเจ้ารับทราบวา่การลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศนีม้ีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึง่อาจท าให้เกิดก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสงูกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้/ 
I/We hereby acknowledge that foreign investment carries with its risk of exchange rates. Where initial investment can lose value due to exchange rate fluctuations or they can profit due to favorable exchange rate changes.  

กำรส่ังซือ้เพื่อกำรโอนสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรอ่ืนเข้ำ / Subscription of mutual funds from units switched from other asset management company to  
          กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ / Retirement Mutual Fund (RMF)                                               กองทนุรวมหุ้นระยะยาว / Long-Term Equity Fund (LTF)                          
ข้าพเจ้าจะน าใบค าสัง่ซือ้กองทุนนีไ้ปแสดงต่อ บลจ. ต้นทางนัน้และจัดส่งเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีกองทุน “บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์” พร้อมหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้กับ  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ภายในเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 4 นับจากวนัท่ี บลจ. ต้นทางได้ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับข้าพเจ้า หากข้อมลูท่ี บลจ.ต้นทางส่งให้ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ตรงกับ
ใบสัง่ซือ้เพ่ือการโอนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนี ้ ข้าพเจ้าอนญุาตให้ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีอ านาจเต็มในการตดัสินใจตามท่ีเห็นสมควรแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุและข้าพเจ้ายอมรับการด าเนินการดงักลา่วนัน้ 
I/We will present this subscription order to the original asset management company, so that it can arrange to transfer the money from the redemption of unit to “Subscription account for 
Manulife Asset Management”. I/We will also provide a confirmation note to Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. by 12.00 p.m. of the 4th business day, commencing from the first 
day that the units have been redeemed from the original asset management company. In the case that the information provided by the original asset management company does not match 
with the information stated on this subscription order. I/We present Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. with the right to make an appropriate decision on my/our behalf. 
ส ำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยำว / For Investment in Long-Term equity fund (LTF) 
หากมลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุลดลง จนเป็นเหตใุห้เลิกกองทนุรวม ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงันี ้(กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อ) 
In case that the decrease in the value or the number of units of the fund results in the dissolution of the fund, I/We hereby desire to (please choose one): 

ประสงค์ท่ีจะโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน ซึง่อาจจะเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ถ้ามี) หรือของบริษัทจัดการอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะ
เป็นผู้ พิจารณากองทุนหุ้ นระยะยาวท่ีจะรับโอน ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันตามท่ีเห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว และความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วยลงทุน  
ทัง้หมดท่ีมีอยู่ในบญัชีข้าพเจ้า/ Transfer all units to another Long-term Equity Fund (“LTF”), that is managed by Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (if any) or transfer all units 
to an LTF managed by another asset management company. If the latter is desired, with our consent here and without further prior consent, Manulife Asset Management (Thailand) 
Co., Ltd. holds the right to nominate another such LTF which is similar to the one that has been dissolved. 
ไมม่ีความประสงค์ให้บริษัทจดัการด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (โอนย้ายการลงทนุ) ของกองทนุรวมและความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นบญัชีข้าพเจ้า /  
Receive all the money derived from the Investment units once sold.   

 ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบใุนใบค าสัง่นีโ้ดยจะไม่เพิกถอนค าสัง่นีไ้ม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อก าหนดสิทธิของผู้ลงทนุที่ระบไุว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่ค าสัง่ซือ้นีถู้กปฏิเสธ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้
ช าระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ (ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับและศึกษาคู่มือผู้ลงทุน คู่มือ
ภาษีและหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัที่ควรทราบได้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการหรือทางเว็บไซต์ www.manulife-asset.co.th หรือสถานที่ติดต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ)  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิม แรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ได้มีค าสัง่ไว้ และข้าพเจ้าควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลที่ได้รับความเห็นชอบ 

 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมตัิจากส านักงานและที่แก้ไขเพ่ิ มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่าง 
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ สบัเปลี่ยนเข้าหรือโอนกองทนุใดๆ ตามค าสัง่นัน้ๆ รวมถึงการรับค าสัง่ผ่านระบบต่างๆ เช่น ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
(ถ้ามี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดบัความเสี่ยงของกองทนุนัน้สงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดบัความเสี่ยงที่เคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบ
ความเสี่ยงของกองทนุนัน้เป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรภายใต้หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพ่ือให้ได้รับค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
รวมถึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเ มินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับค าแนะน าการลงทุนและอาจไม่สามารถ  
ท ารายการซือ้ สบัเปลี่ยนหรือโอนกองทนุใดๆ ได้ 

 I/We agree to subscribe to the investment units as stated above. I/We shall not cancel this subscription in any circumstances except the cases outlined in the Investor’s Rights. In case this 
subscription is rejected. I/We agree to accept the return of the money already paid without interest. I/We accept to be bound by all terms and conditions specified in the Fund’s Prospectus. 
(Unitholder may receive and study the Investor’s rights, the Fund’s Prospectus Summary and Tax Manual which contain material information for investors at the office of the Asset Management Company  
or website at www.manulife-asset.co.th or all selling agents). 

 Investment in Mutual Funds is not deposits and is subject to Investment risks. I/We may get back the money more or less than the original investment amount. I may not receive the redemption 
proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as I/We wish. I/We should execute transactions with approved investment contact person only.  

 In case the investment units have been allocated. I/We acknowledge and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund’s Prospectus which has been approved by the SEC  
and amended according to the law and obligations, and also the Commitment between the Asset Management Company and unitholder made legally and signed by the Trustee. 

 I/We agree and acknowledge that Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. reserves the rights to refrain the executing my/our order to purchase, switch-in or transfer any units according 
to my/our order forms, including orders via fax or other electronics transaction services (if any) without prior notice, if the risk level of the Fund is higher than my/our acceptable level of risk from 
the “Risk Profile” assessment that I/We have done. This excludes cases whereby I/We have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or cases which may be 
changed in the future under the guidelines of the SEC or other relevant laws and the Asset Management Company considers it is appropriate for exclusion.  

 I/We agree and acknowledge that in order to receive suitable investment advices from the investment advisor, unitholder should complete the Risk Profile assessment with accurate information 
that is frequently updated. If the unitholder does not provide data as requested in the assessment questionnaire or only provide partial information, unitholder may not be entitled to receive  
the investment advices or may not be proceeded with any subscription, switching or transferring orders placed by such funds. 

ลำยมือช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature 
 
 

Marketing 
Agent/Branch Code: ..……………………………………. 
Marketing Name: ………….…………………………...…. 
Staff Code: ………………………………..…………….…. 
IC License No. ……………………………….………….... 
Received : ……………………………………………........ 
Authorized : ……………………………………………...... 

Registrar 
Reference No. ……………………………...…. 
Input : ………………….……………………….. 
Checked : ……………………….……………... X 

ช ำระโดย / Payment 

ลำยมือช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / 
Unitholder(s) Signature x 

บตัรเครดิต 
Credit Card 

http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/


 

คูมือผูลงทุน Investor’s Rights 

 
 
 
 
 

สิทธิของผูลงทุน 

(1) ผูขายหนวยลงทุนสามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการมากกวา 1 แหงได ดังนั้น ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ผูขายหนวยลงทุนให 
(2) เพ่ือใหการติดตอเปนไปโดยสะดวก ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการและผูขายหนวยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของผูติดตอผูลงทุน 
(3) เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบความเส่ียงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนําใหซื้อ พรอมทั้งคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวม (เพ่ือ  
     เปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) 
(4) เพ่ือใหไดรับขอมูลของกองทุนรวมอยางครบถวนในการใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปจจุบัน เชน กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดําเนินการโดย 
     ปกติ ไมอยูในชวงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไมตองการลงทุน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของกองทุน 
(5) เนื่องจากผูขายหนวยลงทุน สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการมากกวา 1 แหง และอาจรับคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแตละแหงไมเทากัน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบ 
     อัตราคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผูขายหนวยลงทุนไดรับเพ่ือดูเปรียบเทียบกันได 
(6) หากทานเปนผูลงทุนที่ไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรือแจงผูขายไว ทานสามารถปฏิเสธไดโดยไมขอรับการติดตอใดๆ ในลักษณะเปนการขายหนวยลงทุน 
(7) หากทานเปนผูลงทุนที่ไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรือแจงผูขายไว และตัดสินใจลงทุนไปแลวในกรณีดังกลาวนี้ ทานสามารถใชสิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทําการขายคืนหนวยลงทุนไดตาม 
     ระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว 

การย่ืนขอรองเรียนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(1) บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุน 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตอ

บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหบุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุนบันทึกขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานตองสอบทานและลงนามกํากับทุก
คร้ังเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุนดังกลาวสามารถแกปญหาที่ทานรองเรียนไดในเบื้องตน และมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนและการแกไขปญหานําสงตอใหบริษัท
จัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่มีขอยุติ 

(2) บริษัทจัดการ 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตอ

บริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากทานรองเรียนโดยวาจา ทานสามารถใหบริษัทจัดการบันทึกขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานตองสอบทานและลงนามกํากับทุกคร้ังเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง 
บริษัทจัดการมีหนาที่แกไขปญหาขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน อีกทั้งมีหนาที่ตองรวบรวมขอรองเรียนและการแกไขปญหาใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วนั 
นับแตวันส้ินไตรมาส 

(3) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เก่ียวของกับการลงทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานฯ รับทราบขอรองเรียน

ดังกลาว สํานักงานฯ จะจัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานตอสํานักงานฯ ภายใน  30 วันนับแตวันที่ได รับขอ
รองเรียน หากบริษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหบริษัทจัดการรายงานการดําเนินการตอสํานักงานฯ ทุก 30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ 

 

เมื่อมีขอยุติเก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน แลวแตกรณี มีหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่มีขอยุติ 

Rights of Investors 

(1) Because the investment agent can sell funds for several management companies, you may request him/her to disclose the names of all management companies that manage     
the funds offered. 

(2) For future contact, you should request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent’s name, address and ID number. 
(3) Before subscribing to the recommended fund, you have the rights to request for the information on its risk level, warnings and additional details on the inherent risks of mutual   

funds as compared to other types of investments. 
(4) In order to obtain the information fully, you should request the current status of the fund, i.e. that the fund is not being merged with another fund in which you do not wish to     

invest. This is to your best interest. 
(5) Since the investment agent can sell the funds for several management companies and receives different commissions, you can request those commission rates for comparison. 
(6) You may reject a “cold call” from an unknown investment agent who offers the funds without your request. 
(7) If you receive a “cold call” and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period  
     specified by law. 

How to File a Complaint on Your Investment in Mutual Funds 

You may file a complaint on your investment in mutual funds to any of the following parties: 
(1) Investment Agent 

The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the investment agent to record it on a form which you can verify and 
certify. If the investment agent is able to resolve the issue, he/she will submit the complaint form and the resolution to Manulife within 7 days after the issue is resolved. 

(2) Management Company (Manulife)  
The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the staff to record it on a form which you can verify and certify. Manulife 
has a duty to resolve the issue for you and collect the complaint form with the resolution and report to the Office of the Securities and Exchange Commission every quarter. The 
filing must be done within 15 days after the end of the quarter. 

(3) The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
The Office of the SEC will pass the complaint to Manulife. Manulife must resolve the issue and report the resolution to the Office of the SEC within 30 days from the day of 
receiving such complaint. If the issue has not been resolved, Manulife has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC every 30 days until the issue is resolved. 

 

When the issue is resolved, the investment agent of Manulife has a duty to inform you of the resolution within seven days. 
 



 

1 

แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและคํายินยอมใหดําเนินการตามกฎหมาย FATCA 
 

* แบบสอบถามนี้ใหถือเปนสวนหนึง่ของแบบคําขอเปดบัญชีกองทนุ 

เราเขาใจวาสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทานเปนสิ่งสําคัญและเราก็มั่นใจวาเราก็ไดใหความสําคัญกับขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเทาเทียมกัน 

การเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคลของทานเปนพื้นฐานของธุรกิจของเราที่จะทําใหเราสามารถประเมินและจัดการใหเปนไปตามนโนบายซ่ึงกํากับดูแล

ทาน รวมท้ังทําใหเราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฏเกณฑที่ออกโดยรัฐหรือหนวยงานกํากับดูแลได  

ดวย Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทฯ) 

ตรวจและรายงานขอมูลผูมีสัญชาติหรือสิ่งบงช้ีวาเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีใหแกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีเงินไดนอกประเทศโดยตรงแก US Internal Revenue 

Service (IRS) บริษัทฯ จึงขอความรวมมือทานใหขอมูล และใหความยินยอม ดังตอไปนี้  

ผูขอเปดบัญชี/เจาของบัญชี  (คํานําหนา/ช่ือ/นามสกุล)        

บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง* เลขที่     ออกโดยประเทศ    

ประเทศที่เกิด  (*ในกรณีบุคคลสญัชาติไทยใหใชบัตรประชาชน  สวนกรณีบุคคลตางชาติใหใชหนังสอืเดินทาง) 

สัญชาติ 1     

สัญชาติ 2        (ถามี) 

สวนที ่1 การสอบทานการเปนบุคคลอเมริกันของผูขอเปดบัญชี / เจาของบัญชี 

ขาพเจาขอรับรองการใหขอมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับขาพเจา ดังตอไปนี้  

1. ทานเปนบุคคลอเมริกัน ใชหรือไม  ใช   ไมใช   
โปรดตอบ “ใช” - หากทานเปนพลเมืองอเมริกัน แมวาจะอาศยัอยูนอกสหรัฐอเมริกา 
                       - หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเปนพลเมืองอเมริกนั 
                       - หากทานเกิดในสหรัฐอเมรกิา (หรือดินแดนทีเ่ปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมาย 

2. ทานเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการด)  ใชหรือไม  ใช   ไมใช   
โปรดตอบ “ใช” - หากสํานกังานตรวจคนเขาเมืองและสญัชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจําตัวผูมีถิน่ทีอ่ยูถาวรอยางถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการด) ใหแกทาน 
                       - ไมวาบัตรประจําตัวผูมีถิน่ทีอ่ยูถาวรอยางถกูกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการด) ของทานจะหมดอายุแลวหรือยังไมหมดอายุ ณ วันที่ทานกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้ 

โปรดตอบ “ไมใช” – หากบัตรประจําตัวผูมีถิ่นทีอ่ยูถาวรอยางถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการด) ของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันที่ ทานกรอกและ 
 ลงลายมือชื่อในแบบฟอรมนี้ 

3. ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงเขาขายหรือมีหนาที่เสียภาษีอากรใหแก
สหรัฐอเมริกา ใชหรือไม 

ใช   ไมใช   

ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิน่ทีอ่ยูในสหรัฐอเมริกา หากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอยางที่ทานจะถือวาเปนไปตามเกณฑนี้ ในปปจจบัุนทานอยูใน
สหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วัน เปนตน และหากตองการรายละเอยีดเพ่ิมเติม โปรดศึกษาขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) 
ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test  

หากทานตอบ  “ใช” ในขอหนึ่งขอใดในขอ 1. ถึงขอ 3. ขางบนนี้  ถือวาทานเปนบุคคลสัญชาติอเมริกัน   
  -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปฏิเสธการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมใหแกทาน- 

ในกรณทีี่ทานตอบ  “ไมใช” ในขอ 1. ถึงขอ 3. ขางตนทุกขอ    โปรดตอบคําถามขอ 4. ถึงขอ  9. ตอไป  

4. ทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกา) แตไดสละความเปนพลเมืองอเมริกัน
อยางสมบูรณตามกฎหมาย 
หากตอบ “ใช”  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอรม W-8BEN  2) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทางที่ตองไมไดออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 3) สําเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาตอิเมริกันที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ 

ใช   ไมใช   

5. ทานมี (หรือจะมี) ที่อยูอาศัยในปจจุบัน/ที่อยูอาศัยอันเปนหลักแหลงถาวร 
 (current residence/permanence address) ในสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม 
หากตอบ “ใช”  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอรม W-8BEN และ 2) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางที่ตองไมไดออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใช   ไมใช   

6. ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดตอทาน ใชหรือไม 
หากตอบ “ใช”  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอรม W-8BEN และ 2) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางที่ตองไมไดออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใช   ไมใช   

7. ทานมี (หรือจะมี) ที่อยูซ่ึงเปนที่อยูสําหรับการติดตอ (mailing address) การรับไปรษณียแทน (hold 
mail address) หรือที่อยูสําหรับการสงตอ (in care of address) เพื่อติดตอในสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม 
หากตอบ “ใช”  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอรม W-8BEN และ 2) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางที่ตองไมไดออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใช   ไมใช   
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8. ทานมี (หรือจะม)ี การสั่งทํารายการโอนเงินจากบัญชีที่เปดไว ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใชหรือไม 
หากตอบ “ใช”  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอรม W-8BEN และ 2) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางที่ตองไมไดออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใช   ไมใช   

9. ทานมี (หรือจะม)ี การมอบอํานาจหรือใหอํานาจในการลงลายมือช่ือแกบุคคลที่มีที่อยูในสหรัฐอเมริกา 
เพื่อการใดๆ ใชหรือไม 
หากตอบ “ใช”  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอรม W-8BEN และ 2) สําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดนิทางที่ตองไมไดออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใช   ไมใช   

หากทานตอบ “ใช” ในชองใดชองหนึ่งในสวนนี้ โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมสงเอกสารประกอบตามท่ีระบุ เพื่อยืนยันวาทานไมเปนบุคคลอเมริกัน 

สวนที ่2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะของผูที่ไมมีสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน 

1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ 
2. ทานตกลงที่จะแจงใหบริษัทฯ ทราบพรอมนําสงเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ขอ ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณอันทํา
ใหขอมูลของทานแตกตางจากที่ระบุในแบบฟอรมนี้  

3. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ทานมิไดแจงใหบริษัทฯ พรอมนําสงเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ รองขอ ใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับต้ังแตมี 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณใดๆ เก่ียวกับขอมูลของทานหรือการนําสงขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เก่ียวกับสถานะความไมเปน
บุคคลอเมริกันของทาน จะมีผลใหบริษัท ฯ มีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ ปดบัญชีหรือโอนหนวยลงทนุใหแกบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนอื่นตามที่ทานรองขอตอไป 

4. ทานรับทราบวา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมใหแกบุคคลอเมริกัน หากทานไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเปนบุคคลอเมริกัน
ภายหลังจากการเปดบัญชี ทานยอมรับวา ทานไมสามารถมีบัญชีกองทุนกบับริษัทฯ อีกตอไปได ทั้งนี้ เปนหนาที่ของทานที่จะตองแจงแกบริษัทฯ เพื่อปดบัญชี
หรือโอนหนวยลงทนุใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอื่นตามที่ทานรองขอตอไป 

สวนที ่3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญชี และการยินยอมอ่ืน 

ทานตกลงใหความยินยอม และตกลงท่ีจะไมยกเลิกเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาวแกบริษัทฯ ในการดําเนินการดังตอไปนี้  และใหบริษัทฯ กลุมธุรกิจ
ของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป ทุกบริษัท/หนวยงาน รวมถึงผูสนับสนุนการขายฯ และผูเก่ียวของใชเอกสารฉบับนี้ได โดยยินยอมใหบุคคลดังกลาวขางตน 

1. มีสิทธินําสง/ใชเอกสารหรือเปดเผยขอมูลตางๆ ของทานระหวางกัน รวมถึง กลุมธุรกิจของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป/ผูสนับสนุนการขายฯ และผูเก่ียวของ 
หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ซ่ึงรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)  
ขอมูลดังกลาว อาทิ เชน ช่ือลูกคา ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะการปฏิบัติตามหลักเกณฑเร่ือง FATCA จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือ
ในบัญชี การจายเงินเขาบัญชีในระหวางปปฏิทินที่ผานมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภทและมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ 
ทรัพยสินอื่นๆ ที่มีอยูกับกลุมธุรกิจของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกจิที่อาจ
ถูกรองขอโดยบริษัทฯ หรือภายในกลุมธรุกิจของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ดวย เปนตน 

2. หักเงินจากบัญชีของทาน และ/หรือ เงินไดที่ทานอาจมีหรือมีสิทธิไดรับจากบริษัทฯ หรือจากกลุมธุรกิจของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป  ในจํานวนที่กําหนด
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ซ่ึงรวมถึง IRS ดวย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงความตกลง
ใดๆ ระหวางกลุมธุรกิจของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป และหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว 

3. ยุติความสัมพันธกับทานตามกฎเกณฑ FATCA Foreign Financial Institution Agreement หรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา หรือ
หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา หากทานไมใหขอมูลที่จําเปนตอการพิจารณาความเปนบัญชีสหรัฐอเมริกา (U.S. Account) หรือขอมูลที่ 
บริษัทฯ หรือกลุมธุรกิจของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป จําเปนตองรายงาน  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือกลุมธุรกิจของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป สงวนสิทธิ์ในการที่จะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
ตามท่ีบริษัทฯ หรือกลุมธุรกิจของแมนูไลฟ ไฟแนนเชียล กรุป เห็นสมควร โดยเปนดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียว ในกรณีที่ทาน มีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน ผิด
คํายืนยัน/ยินยอมที่ทานใหไวตามเอกสารฉบับนี้ หรือในกรณีที่ทานใหขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ หรือกรณีที่ทานไมสามารถให
ขอมูลตามที่กลาวมาขางตน หรือ ไมวากรณีใดทานไดถอนการใหความยินยอมที่ไดใหไวขางตน 

ขาพเจา (ผูเปดบัญชี/เจาของบัญชี) ไดรับทราบถึงขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้เปนอยางดีแลว และตกลงยินยอมตาม คํายืนยัน /ยินยอม 
ขอกําหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ลายมือช่ือของผูเปดบัญชี/เจาของบัญชี  x วันที่ 
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บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) (“บริษัท ฯ”) จัดทําแบบสอบถามฉบับน้ีตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหบริษัทจัดการตองปรับปรุง
ขอมูลผูถือหนวยลงทุนทุกรายใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และจะตองประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Profile) ของผูลงทุนทุกราย รวมทั้งทําการ
ตรวจสอบกอนรับทํารายการซื้อ สับเปลี่ยนหรือโอนกองทุนใดๆ โดยขอมูลท้ังหมดจะถูกเก็บเปนความลับเพ่ือเปนไปตามนโยบายของบริษัทวาดวยการรักษา
ขอมูลสวนบุคคลของลูกคา  
 

บริษัทฯ ขอความกรุณาทานในการกรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณทุกขอ โดยแบบสอบถามฉบับน้ีประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนตัวของผูลงทุน (บุคคลธรรมดา) 
สวนท่ี 2 : การประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Profile) ของผูลงทุน (บุคคลธรรมดา) 
สวนที ่1 : ขอมูลสวนตัวของผูถือหนวยลงทุน (Investor Profile) 

        นาย                 นาง                  นางสาว               อืน่ๆ___________   เลขท่ีผูถอืหนวยลงทุน  

1. ชือ่ :______________________________________________________                                                    นามสกุล:_________________________________________________ 

    เลขท่ีบัตรประชาชน_________________________________วันท่ีออกบัตร (วว/ดด/ปปปป) _______/________/__________ วันท่ีหมดอาย ุ(วว/ดด/ปปปป) _______/________/__________ 

      สถานภาพสมรส:                   โสด                         สมรส                     หยา                             หมาย 

      ชื่อ-สกุลคูสมรส: ___________________________________________________________________เลขท่ีบัตรประชาชน_____________________________________________________________________ 

       จํานวนบุตร__________คน  (โปรดระบุชือ่-สกลุบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะพรอมเลขท่ีบัตรประชาชน )        

1. _____________________________________________________เลขที่บัตรประชาชน ________________________________________________ 

2.______________________________________________________เลขท่ีบัตรประชาชน _____________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________เลขท่ีบัตรประชาชน _____________________________________________________________________ 

2. ลกัษณะของท่ีอยู: 

       เจาของบาน             เจาของบาน(ผอน)           เปนผูอาศัย              บานเชา                 อื่นๆ ______________________________________________ 

3. ท่ีอยูตามเอกสารแสดงตน  ___________________________________________________________________________________________________________________รหัสไปรษณีย________________ 

    ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได     ___________________________________________________________________________________________________________________รหัสไปรษณีย________________ 

    โทรศัพท ____________________________________โทรสาร _______________________ Email _________________________________________________ 

4. อาชีพหลัก (กรุณาเลือกเพียง 1 ขอ) 

       เจาของกิจการ                   พนักงานบริษัท                           พนักงานรัฐวิสาหกิจ                        ขาราชการ                          นักการเมือง 

        อาจารย                           นักเรียน-นักศึกษา                       อาชีพอิสระ                                    แมบาน                               นักการตลาด 

       วิศวกร/สถาปนิก                แพทย/พยาบาล                          สือ่มวลชน                                     อื่นๆ (โปรดระบุ)_____________________________ 

    อาชีพเสริมอื่นๆ (ถามี) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. ชือ่และท่ีอยูสถานท่ีทํางาน :   บริษัท________________________________________________________________________   โทรศัพท ___________________________________________________     

      ท่ีอยู ____________________________________________________________________________________________________________   จังหวัด________________รหัสไปรษณีย_____________________ 

    ตําแหนง:___________________________________________________________________          ฝาย / แผนก :______________________________________________________________________________ 

6. ประเภทกิจการ (โปรดระบุ) 
□ การเงินการธนาคาร                          □ บริษัทหลักทรัพย / บลจ.                      □ ประกนัภัย/ประกันชีวิต                 □ คาขายท่ัวไป                                        
□ บันเทิง / สันทนาการ                        □ โฆษณา                                            □ หนวยงานราชการ                       □ โรงงานอุตสาหกรรม 

□ โรงแรม /  ภัตตาคาร                         □ การทองเท่ียว                                      □ สํานักงานบัญช ี                            □ อสังหาริมทรัพย 
□ ผลิต / จําหนายอาวุธยุทโธปกรณ       □  โรงเรียน / สถานการศึกษา               □ สํานักงานกฎหมาย                     □ โอนเงินออกนอกประเทศ 
□ นายหนาคาอาวุธยุทโธปกรณ            □ แลกเปลีย่นเงินตราระหวางประเทศ   □ ขายอัญมณ ีทอง                         □ ขายของเกา 
□ คาสิโน และการพนัน                                   □ เงินกูนอกระบบ                                □ สถานบริการ                              □ ธุรกิจนําเท่ียว บริษัททัวรตางประเทศ 
□ บริษัทหรือนายหนาจัดหางานสงคนไปทํางานในตางประเทศ หรือรับคนเขามาทํางานจากตางประเทศ 

□ บริการ (โปรดระบุ) ________________________________ □ อื่นๆ  __________________________ 
 
 

เอกสารฉบับนี้สําหรับลูกคาที่เปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) เทานัน้ 
 

ขอมูลของผูลงทุน 

 สําหรับบุคคลธรรมดา 



 

 

2 

ขอมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงิน  
1. รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
        ตํ่ากวา  50,000 บาท           50,000 -100,000 บาท           100,001 - 500,000 บาท              500,001 - 1,000,000 บาท           มากกวา 1 ลานบาท    
2. รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือน 
        ตํ่ากวา 150,000 บาท         150,000 -300,000 บาท          300,001 – 1,500,000 บาท          1,500,001 - 3,000,000 บาท         มากกวา 3 ลานบาท  
3. แหลงท่ีมาของรายได (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)  
        เงินเดือน                             ธุรกิจสวนตัว                           รายไดจากการรับจาง                  มรดกหรือของขวัญ                         คาเชา                       
        เงินออม                              ดอกผลจากเงินออมหรือเงนิลงทุน                                              อื่นๆ__________________________________________  
4. จํานวนเงินท่ีคาดวาจะลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ                     
        < 1 ลานบาท                       1 - < 5 ลานบาท                     5 - < 10 ลานบาท                      10  ลานบาทขึ้นไป 

 

ขอมูลเกี่ยวกบัวตัถุประสงคในการลงทุน (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

1.  ประสบการณลงทุนใน         
            เงินฝาก หรือ พันธบัตรรัฐบาล                                                         หุน                                                                                             ลงทุนในทรัพยสินมีคา เชน ทองคํา 

          หุนกูภาคเอกชนหรือกองทุนรวมตราสารหน้ี                               กองทุนรวมท่ีมีสัดสวนการลงทุนในหุน                   ตราสารอนุพันธ 
          ลงทุนในท่ีดิน                                                  ลงทุนในกิจการของตัวเองหรือลงทุนรวมกับญาติ/เพ่ือน                           อื่นๆ _______________________________________________   
2. วัตถุประสงคในการลงทุน:                          เกษียณอาย ุ                การศึกษาบุตร                เพ่ิมพูนความม่ังค่ัง            รายไดประจํา                อื่นๆ_______________________ 

3. กองทุนรวมท่ีทานสนใจจะลงทุน 

            กองทุนรวมตราสารทุน                                                                         กองทนุรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ                             กองทนุรวมหุนระยะยาว (LTF)                        
            กองทุนรวมตราสารหน้ี                                                                         กองทนุรวมผสม                                                                  กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)                 
           อื่น ๆ โปรดระบุ   ____________________________________________________________              
4. ขอจํากัดในการลงทุน  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ขอมูลเพิ่มเติม   
1. ขอมูลของบุคคลท่ีสามที่เกี่ยวของกับการลงทุนของทาน 
           ทานไมมีการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกบับุคคลท่ีสาม            ทานทําธุรกรรมแทนบุคคลท่ีสาม            บุคคลท่ีสามใหการสนับสนุนเงินลงทุนของทาน      
           บุคคลท่ีสามเปนผูควบคุมการลงทุนของทานในฐานะผูรับผลประโยชน (หมายถงึ บุคคลซึ่งเปนผูรับผลประโยชนทอดสุดทาย หรือเปนผูควบคุม/ 
           ตัดสินใจในการทําธุรกรรมหรือการลงทุนของบัญชีลกูคา)                                                    
                ชื่อ-สกุล บุคคลท่ีสาม_____________________________________________________________________________________________ ความสัมพันธ _______________________________     

             เลขท่ีบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง  _________________________โทรศัพท __________________________Email ______________________________________________________ 

             ท่ีอยู ________________________________________________________________________________________________________   จังหวัด________________รหัสไปรษณีย____________________ 
     หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธใินการรับทราบขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเกีย่วของกับบุคคลท่ีสาม และหากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลท่ีสาม 
                  ในอนาคต ขาพเจาจะแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที                        
2. ทานหรือผูรับผลประโยชน มีอาชพีท่ีเกี่ยวของกบัธรุกิจเกี่ยวกับ สํานักงานกฎหมาย ธุรกิจคาขายอญัมณี คาของเกา คาทอง ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา 
    ตางประเทศ ธรุกิจโอนเงินออกนอกประเทศ ธุรกิจคาสิโนและการพนัน  โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ นายหนาคาอาวุธยุทโธปกรณ ธุรกิจเงินกูนอกระบบ     
    สถานบริการ บริษัทหรือนายหนาจัดหางานสงคนไปทํางานในตางประเทศ หรือรับคนเขามาทํางานจากตางประเทศ ธุรกิจนําเท่ียว บริษัททัวรตางประเทศ 
                                                                                                                                                               ไมใช                      ใช 
3. ทานหรือผูรับผลประโยชน มีสวนเกี่ยวของกับเขตดินแดนหรือประเทศที่ไมมีมาตรการหรือไมไดประยุกตใชขอแนะนําของ FATF ในการกําหนดมาตรการ 
    ทางการเงินเกีย่วกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (non-FATF) รวมท้ังประเทศหรือ 
    เขตดินแดนท่ีมีขอบกพรองอยางวิกฤติในระบบตอตานการฟอกเงินของตนหรือแสดงใหเห็นวามีความไมเต็มใจท่ีจะรวมมือในความพยายามตอตานการ 
    ฟอกเงิน (NCCT) ดังตอไปน้ี 
    3.1 สัญชาติ แหลงเงิน ถิ่นท่ีอยู สถานท่ีประกอบธรุกิจ สถานที่ติดตอ                                                         ไมใช                      ใช 
    3.2 แหลงท่ีมาของเงินลงทุน                                                                                                                   ไมใช                      ใช 
4. ทานหรือสมาชกิในครอบครัวหรือผูรับผลประโยชน เปนบุคคลท่ีมีตําแหนงสําคัญ หรือ หนาท่ีความรับผิดชอบทางการเมือง หรือ ความสมัพันธท่ีเกี่ยวของ 
   กับการเมือง/นักการเมือง ท้ังในไทยหรือตางประเทศ (PEP)                                                                        ไมใช                     ใช  (โปรดระบุ) 
     4.1) ชื่อนักการเมือง_________________________________________________ 4.5) ความสัมพันธกับทาน____________________________________ 
     4.2) ตําแหนงทางการเมือง___________________________________________  4.6) แหลงท่ีมาของรายได ____________________________________ 
     4.3) ประเทศ ______________________________________________________ 4.7) แหลงท่ีมาของเงินลงทุน__________________________________ 
     4.4) ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง   เร่ิมต้ังแต ป ___________________ ถึง ป___________________ 
5. ทานเคยถูกปฏิเสธการรับทําธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น                                                      ไมใช                     ใช   
    โปรดระบุชือ่สถาบันการเงิน___________________________________________________ประเภทธรุกรรม_____________________________________ 
    เหตุผล:_____________________________________________________________________________________________________________________ 
6. ทานกําลังอยูในขั้นตอนพิทักษทรัพยหรือเปนบุคคลลมละลายหรือไม                                                          ไมใช                     ใช   

เอกสารฉบับนี้สําหรับลูกคาที่เปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) เทานัน้ 
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ชื่อ-นามสกุล :  _______________________________________________  เลขที่ผูถือหนวยลงทนุ :    
 โทรศัพท :  __________________________________________________   e-mail:___________________________________________________ 

สวนที่ 2 การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Profile) ของผูถือหนวยลงทุน 
สําคัญมาก:  บริษัทฯ จะไมสามารถรับทํารายการซื้อ สับเปล่ียน หรือโอนกองทุนใดๆ จนกวาทานไดจัดทําแบบประเมินระดับความเส่ียงที่
ยอมรับได (Risk Profile) นี้ครบถวนสมบูรณทุกขอใหแกบริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน เพ่ือประเมินผลสําหรับการใหคําแนะนําการ
ลงทุนท่ีสอดคลองกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของทานตอไป 

“เงินลงทุนในสวนน้ี” หมายถึง “เงินลงทุนท้ังหมดในหนวยลงทุนของทุกกองทุนภายใตการจัดการของ บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) 
1. ปจจุบันทานอายุเทาไหร 
            เกิน 60 ป (1)                                   50 – 60 ป (2)                                  35 – 49 ป (3)                                  ตํ่ากวา 35 ป (4) 
2. ระดับการศึกษาของทาน 
            ตํ่ากวาปริญญาตรี (1)                      ต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไป (2) 
3. ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพย หมายถงึ หนวยลงทุน หุนกู  หุน พันธบัตรรัฐบาล หรือ Derivatives) 
            ไมมี (1)                                           นอยกวา 1 ป (2)                             1-5 ป (3)                                         มากกวา 5 ป (4) 
4. ระยะเวลาท่ีทานคาดวาจะไมจําเปนตองใชเงินลงทุนในสวนน้ี 
            นอยกวา 1 ป (1)                              1 ถึง นอยกวา 3 ป (2)                      3- 7 ป (3)                                       มากกวา 7 ป (4) 
5. ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนในสวนน้ีเพ่ือเปนคาใชจายประจําหรือไม 
           ตองการมากท่ีสุด (1)                         ตองการบาง (2)                              ตองการเพียงเลก็นอย  (3)                  ไมมีความตองการ (4) 
6. สัดสวนเงินลงทุนในสวนน้ีเทียบกับทรัพยสินของทาน 
           มากกวา 60% (1)                              มากกวา 30% ถึง 60% (2)               10% – 30% (3)                              นอยกวา 10% (4)  
7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน 
           ไมสามารถทนตอการขาดทนุเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบาง (1) 
           สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพ่ือมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบาง (2) 
           สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพ่ือมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น (3) 
           อยากไดผลตอบแทนท่ีสูง โดยไมมีขอจํากัดในการลงทุน (4) 
8. การลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนท่ีสงูในระยะยาว แตมีความเส่ียงท่ีจะทําใหขาดทุนไดมากขึ้นไดเชนกัน  
    ทานสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดในระดับใด 
           นอยท่ีสุด โดยตองการเนนการลงทุนท่ีสรางกระแสรายไดประจํา และใหความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แมวาจะไดรับผลตอบแทนในระดับท่ีตํ่าสุด(1)  
            รับไดในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบาง เพ่ือเพ่ิมโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยาว (2) 
            ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงไดพอสมควร เพ่ือสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาในระยะยาว (3) 
            มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงไดสูงสุดเพ่ือสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว (4) 
9. ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทนในระดับท่ีตํ่ากวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทําใหอํานาจในการซื้อลดลงได  
    เม่ือพิจารณาถงึเปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปน้ีตรงกับทานมากท่ีสุด 
            เงินตนสาํหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนตํ่ากวาอัตราเงินเฟอ (1) 
            รับความเส่ียงในการสูญเสยีเงินตนไดบาง เพ่ือคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ (2) 
            เนนสรางผลตอบแทนใหสงูกวาระดับเงินเฟอในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความเส่ียงได (3) 
            ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากท่ีสุด โดยสามารถรับความเส่ียงไดเต็มท่ี (4) 
10. ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมไดมากเพียงใด 
            ตํ่ากวา 10% (1)                               10 % ถึงนอยกวา 20% (2)                 20 % - 50% (3)                             มากกวา 50% (4) 
11. ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไดหรือไม  
            ได          ไมได 
ผลการประเมินระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 
ระดับความเสีย่งของผูถือหนวยลงทนุ ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ผูถือหนวยลงทุนยอมรับได 

คะแนนรวม ขอ 1-10             ___________  
ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได  __________ 

❑(1) MMF (ลงทนุในประเทศ)  ❑(2) MMF (ลงทุนใน ตปท.บางสวนแตไมเกิน 50%)  ❑(3) กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล 
❑(4) กองทุนรวมตราสารหน้ี    ❑(5) กองทุนรวมตราสารหน้ีที่มีการลงทุนใน Structured Note หรือ กองทุนรวมผสม 
❑(6) กองทุนรวมตราสารทุน     ❑(7) Sector Fund        ❑ (8) กองทุนรวมที่มีการลงทุนในสินทรัพยทางเลือก 

ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ขางตนท่ีขาพเจาไดใหไวกับบริษัทฯ ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ และหากภายหลังปรากฏวามี 
การเปล่ียนแปลงขอมูลและรายละเอียดขางตน ขาพเจาจะเปนผูแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที  
ท้ังน้ี ขาพเจารับทราบและยอมรับหากผลท่ีไดรับจากการประเมิน Risk Profile อาจจะไมสอดคลองกับการลงทุนท่ีขาพเจาไดทํารายการกอนหนาน้ี และหากขาพเจามีความประสงคลงทุน
ในกองทุนรวมท่ีไมสอดคลองกับขอมูลท่ีขาพเจาไดใหไวขางตน ขาพเจารับทราบและยอมรับวาการลงทุนดังกลาวไดดําเนินการตามความประสงคของขาพเจาเอง โดยขาพเจาเขาใจและ
ยอมรับในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และจะไมมีการเรียกรองคาชดใชหรือคาเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว 

ลายมือช่ือลูกคา :  
ช่ือ-สกุล (ตัวบรรจง) 

วันที่ 
 

เจาหนาท่ีการตลาด: __________________________________________________ 
รหัสตัวแทน สาขา:____________________________________________________ 
เลขท่ีใบอนุญาตแนะนําการลงทุน: _______________________________________ 

ผูบันทึก : _________________________________ วันท่ี____________________________ 
ผูอนุมัติ : _________________________________ วันท่ี____________________________ 
รวมคะแนน _______________________________________________________________ 

 

 



 
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟเพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2246-7650 โทรสาร 0-2642-6341 

6th Floor, Manulife Place 364/30 Sri Ayudhaya Road, Thanon Phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2246-7650 Fax. 0-2-642-6341 
 

หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก / Direct Debit Order 
 

วันที่ / Date.........................................................................................         

เรียน / To ผูจัดการธนาคาร / The Manager of .......................................................................Bank,สาขา ................................................................Branch 

ขาพเจา / I,...............................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท / owner of the.......................... account,  

ช่ือบัญชี. / Account Name.......................................................................................เลขที่บัญชี / Account Number…......................................................... 

สถานที่ติดตอ / Contact Address ....................................................................................................................................................................................... 

จังหวัด / Province.............................................รหัสไปรษณีย / Postal Code........................โทรศัพท / Tel.Number............................................................. 
 

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระคาซือ้หนวยลงทนุ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนู

ไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนเงินที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรทีธ่นาคารไดรับจากบริษัทและนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชขีองบริษัท 

ในการหักเงินจากบัญชเีงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทดังกลาว   หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจง

แกธนาคารนั้นไมถูกตองและธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงทีจ่ะดําเนนิการเรียกรองเงิน

จํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนีโ้ดยขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระหนีแ้กบริษัทตาม

จํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทและขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีใน

ขณะนั้นเทานั้น และในการหกับัญชเีงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ 

STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ หนังสอืรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกํากับภาษี ของบริษัท 

ในกรณทีี่เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัญชีเงินฝากที่กลาวขางตน ไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดกต็าม ขาพเจาตกลงใหหนังสอืขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช

บังคับสําหรับเงินฝากทีไ่ดเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดดวยทุกประการ 

การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทนัทนีับแตวนัทําหนังสือนี ้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดแจงเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอกัษร      

ใหธนาคาร และบริษัททราบอยางนอยลวงหนา 30 วัน 

 Wish to request the Bank to make direct debit of my account as described above for the payment of subscription to Manulife Asset Management (Thailand) 

Co.,Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) according to the amount shown in the computer data media which the Bank receives from the Company through its bank 

(hereinafter referred to as the “Company’s Bank”), and to credit such money to the Company’s Bank’s account. 

 In the direct debit of my account for the payment of subscription to the Company, should it appear later that Company notifies the Bank is incorrect and that the 

Bank has already debited my account according to the amount stated in the invoice or data diskette/tape, I agree to claim such amount from the Company directly. I hereby 

waive my right to demand or sue the Bank for its reimbursement of money that has been debited from my account for payment to the Company according to the amount as 

stated in the invoice or data diskette/tape that the Bank received from the Company, I acknowledge that the Bank will make direct debit of my account only when the fund then 

available therein is sufficient therefore. In such direct debit of my account, I also waive a notice thereof from the Bank because I will be able to receive details of the transaction 

from the passbook/Bank statement or confirmation note/official receipt/tax invoice receipt from the Company. 

 In case the evidential document and the account number mentioned above have been changed for whatsoever reason, this Direct Debit Order shall remain in 

effect in all respects with regard to the account so changed 

 This Direct Debit Order shall be effective immediately as from the date hereof and shall be in full force and effect until it is revoked by written notification to the 

Bank and the Company within 30 days.    
 

          ขอแสดงความนับถือ/Yours sincerely 

 
                  ลงช่ือ/Signed.................................................................ผูใหความยินยอม/Consent Giver 

             (.......................................................................) 

                (ตามท่ีใหไวกับธนาคาร / as given to the Bank) 
 

กรุณาแนบ สําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนารายการเดินบัญชีกระแสรายวนั พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง 
Please attach copy of Savings Deposit Passbook or Current Deposit Statement with signature. 

 

สําหรับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

 Manulife Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. 

สําหรับ ธนาคาร /.......................... Bank, สาขา.................Branch 

 ตรวจสอบแลวถูกตอง / Examined and found correct. 

 

ลงช่ือ / Signed .................................................................................................. 

วันที่ / Date .......................................................................................................

(รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม/Certified true  signature of Consent Giver) 

 

ลงช่ือSigned.............................................................................................. 

วันที่ / Date ............................................................................................... 

(ลายมือช่ือผูรับมอบอํานาจสาขา  /Authorized Signatory of the Branch) 
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Internet Application Form 
                                 Manulife  
                                                      Click for Funds 

For registrar use only 
Received Time: ...........+............+ 
Received : ���........................... 

������������������� / Unitholder Name                                                                                                                                                                    �(��)� / Date 

+�,�)����������������� / Unitholder Number                                                                                                                                                              
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I would like to apply for an internet transaction service in order to make any investment transactions for the mutual fund under Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd.   
 

 �����	
���
�
�

����������
����� / Apply for an internet transaction service  

,�/0+1�/,�21��,��3��+0���4�4�5/6�7/8�65663�/��9�+:�6;+�<: =(��)> /  I would like to use all following information for an internet transaction service. 

           �)+3�; / E-mail _______________________________________________ 
 
        3����� / Mobile Phone ________________________________________                                                                          J�6K(0�; / Tel. ________________________________________  

           3)L�/3M6NO�L;1N4� P(Q)O7/�6(P�(5+�9��(:J�3(:9��/�6NPP Direct Debit +0���7/6NL�/R�>����������� �0P�	8Q�.�9.7/�8��8	 P(Q)O7/�6(P5/66(P+�9�L�/,/�L������������ 2�N+�9�MS��� 
06��32�P��(5T/��6��+�5O/65/6O3(L6 Direct Debit  (*/**)  / To use the same bank account for Direct Debit and the transfer of redemption and dividend proceeds and also enclose  
 the required documents for Direct Debit application (*/**) 

8�/L/6 / Bank Name   

+�,�)� / Account No.  
 O/,/ /  
 Bank Branch  (+\0/NO/,/4�+,:56��+�0]  / Bangkok area only) 

      ��3�6(0�; / Savings 
      56N2O6/��(� /  Current 

 
 P(Q)O7/�6(P�(5+�9��(:J�3(:9��/�6NPP Direct Debit +0���7/6NL�/R�>����������� 06��32�P��(5T/��6��+�5O/65/6O3(L6 Direct Debit  (*/ **) / My bank account for direct debit for 

the subscription payment (*/ **) 
 

8�/L/6 / Bank Name   

+�,�)� / Account No.  
 O/,/ /  
 Bank Branch  (+\0/NO/,/4�+,:56��+�0]  / Bangkok area only) 

      ��3�6(0�; / Savings 
      56N2O6/��(� /  Current 

 

            P(Q)O7/�6(P6(P+�9�L�/,/�L������������ 2�N+�9�MS��� / My bank account for receiving the redemption and dividend proceeds ** 

8�/L/6 / Bank Name   

+�,�)� / Account No.  
 O/,/ /  
 Bank Branch  (+\0/NO/,/4�+,:56��+�0]  / Bangkok area only) 

      ��3�6(0�; / Savings 
      56N2O6/��(� /  Current 

�3/�+�:� :  ,��3��,�/�:��1N��5P(��a54�6NPPT/�,��3��2��,��3��+=93�)���/�b=�4��b��5������/�)> J=�,��3��=(�5��/�1N4�O7/�6(P5/6�7/6/�5/6:/3����/�M5:9,����/�=���  
Remark :  The above information will be replaced your information previously given to the company and will be used for your transaction via normal method. 
 

 ��7��5����
���	
���
�
�

����������
����� / To cancel my internet account  

 

,�/0+1�/6(P�6/P :5��2�N�9���3Mc9P(:9:/3��(5+5de;2�N+�����b,:�/�f 4�4PL7/,�4�P695/6�/��9�+:�6;+�<: 2�N�)�6NP�b��=�/���(�,��4PL7/,�4�P695/6�/��9�+:�6;+�<:�)> 
2�N/�6��,��O���O9�89:�/�f 6�3�a�+�����b,�)�P69g(�1(=5/61NM6N5/K57/��=+09�3+:93�6��+M�)���2M��:��bM4���/L: 
I hereby acknowledge, agree and give consent to the various terms and conditions on the application for an internet user account and the terms and 
conditions stated on the back page of this form, and/or observe reservations or terms which the asset management company may announce or amend in the 
future. 

5�7�3��34�R=�S3�;�T/75���� /  
UnitholderVs signature 

2��;
8	 	5-. <��=>5?@ (0
1��B>�7) -���89 / 
For Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 

2��;
8	 ��7�1�	.7������� 
For Mutual Fund Registrar  

Marketing 
Agent / Branch Code: .................................................... 
Marketing Name: ........................................................... 
Staff Code: ..................................................................... 
Received Date: .............................................................. 

 
 
 
 
 

 
Registrar 
Checked : ...................................................................... 
Authorized : ................................................................... 

 
 
 
 
 

...................................................... 
R=��.�����-����8�� /  

Authorized Signature (s) 

 

+�5O/6M6N5�PL7/,� :  1.   O7/+�/P(:6M6N/� �6�� ��(�O��+=9��/� 06��36(P6��O7/+�/��5:���  
2. 56d)�)��(�b3�b=�O3(L6 Direct Debit  �6��56d)�)�3)5/6+M�)���2M��,��3��P(Q)8�/L/6 56�d/2�P   

- O7/+�/5/6�7/6/�5/6O3(L6 Direct Debit ��/�:�� ATM �6����(�O��,�4���(5P(Q)+�9�k/5 (Direct Debit Order) 1 �=  
- O7/+�/���/265O3�=P(Q)+�9�k/5   

Required document : 1. A copy of Identification Card or Passport with signature 
 2. In case that client has never applied for Direct Debit service before, please also attach   

- A slip of Direct Debit application via ATM or Direct Debit Order 
- A copy of first page of passbook 

**�3/�+�:� :  P(Q)8�/L/6O7/�6(P�(5+�9�+0���7/6NL�/R�>������
�������/�6NPP Direct Debit 2�NP(Q)+0���6(P
+�9�L�/,/�L������������ -1�����0P��34 �
�9.7/�8��8	�34�	8Q�.R=�S3�;�T/75���� <51
�����0P�	8Q�.���2���������
����,^ 
��T��8_� 

**Remark :  The bank account for Direct Debit and 
transfer of redemption amount must be 
under the same name as the unitholder and 
opened with bankVs branch in Bangkok 
area. 

X 



 
���� 6  ��	�
����������� 364/30 �.�
������� � !"����#��$ � %
���$!� &
�"�$� 10400 
6th Floor, Manulife Place 364/30 Sri Ayuthaya Road, Thanon phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400 
Tel.  (66) 2246-7650 Fax. (66) 2642-6341 www.manulife-asset.co.th 

��34��>�<51�����5� / Terms and Conditions 

,�/0+1�/:5���)�1NMc9P(:92�N��50(�:/3+�����b,,��:5�� =(��)> / Agreement to Terms and Binding Conditions 

1.  ,�/0+1�/1NO/3/6�4�P695/68�65663�/��9�+:�6;+�<:b=�:��+3���,�/0+1�/+Mm=P(Q)b��5(P P�1. 23��b�no (M6N+�Kb��) 17/5(= (pP�1.23��b�noq) 2�Nb=�+L�R�>�����������4�P(Q)5�����+Mm=�(>�
2��� / I will be eligible to make transactions via an internet account if I have previously opened an account with Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (pManulife AM 
(Thailand)q) and have purchased units of that particular open-end fund before. 

2.  4�5/64�P695/68�65663�/��9�+:�6;+�<:�)> ,�/0+1�/1N4�6�(O���4� (User Name) 2�N6�(O��/�,��,�/0+1�/�)� P�1.23��b�no 3�P4���6��6�(O��/��)�,�/0+1�/b=�+Ms����57/��= �6��+M�)���2M��,a>�+��
4�6NPPP695/68�65663�/��9�+:�6;+�<:=(�5��/�/ To conduct transactions via the internet, I shall use my user login and password that I received from Manulife AM (Thailand), or the 
password which I specified or amended myself through Manulife Click for Fund. 

3.  ,�/0+1�/6(P�6/P��/5/6�7/6/�5/6R�>�����������J=��(5+�9�1/5P(Q)8�/L/6:�/�f ��/�P695/68�65663�/��9�+:�6;+�<:�(>� 1N:������/34� ��(�O��,�4���(5P(Q)+�9�k/5 (Direct Debit Order) 
�6�� O3(L6��/�P(:6 ATM 2�Nb=�6(P���3(:91/58�/L/65���5/6�7/6/�5/6R�>� 06��36(P�6/P��/1N:����7/6/�5/6R�>�v/�4�+��/�)�57/��=  �(>��)> +��/,��2:��N5������6��8�/L/6�/12:5:�/�
5(�b=��6��+M�)���2M��b=�2���2:�56d) / I acknowledge that the subscription via internet that are paid via direct debit will require completing a letter of consent to authorize the bank 
account or ATM card to be debited when fund purchases are made. I also acknowledge that purchases must be transacted within certain operating hours which each bank 
designates and may vary or subject to change. 

4.  ,�/0+1�/6(P�6/P2�N�9���3��50(�:�+��:/3+�����b, ,��57/��= 2�N,��L�/34=f �)�6NP�b��4���(�O��)>��+O��,/�����������,��2:��N5����� 2�N�)�6NP�����P�6NPPP695/68�65663�/�
�9�+:�6;+�<:,��P�1.23��b�no / I hereby acknowledge and agree to be bound by the terms, limitations, and other conditions stated in each fund's prospectus or on Manulife Click 
for Fund. 

5.  ,�/0+1�/+,�/412�N6(P�6/P�a�L�/3+O)����(�+59=1/55/6�7/6/�5/6��/�P695/68�65663�/��9�+:�6;+�<: +�� 5/6O�Q�/�,��,��3��6N���/�5/66(PO�� 5/6O��,��3�� +Ms�bM���/�+�����/ �6��b3�O/3/6�
O��,��3��b=� :��=1�56d)6NPP+L6��,�/�3),��,(=,���b3�O/3/6��7/�/�b=�:/3M5:9 L�/3�9=0�/=2�NL�/=+L�����,��,��3���)�b=�6(P +�����1/5,��17/5(=4�5/64�P695/68�65663�/��9�+:�6;+�<: 
6�3�a�L�/3+O)��/�,����M56d;:��0���4=f 2�N,��3�� �6��O9��:�/�f �)�����v/�4���M56d;�(>�f �6��O9������4=�)�������5+����L�/3L�PL�3,�� P�1.23��b�no  �(�+�����3/1/55/6+,�/3/4�P695/68�65663
�/��9�+:�6;+�<: �/53)L�/3+O)��/�+59=,a>�1/5+�:�=(�5��/� ,�/0+1�/:5��1Nb3�+6)�56���L�/+O)��/�4=f 1/5�/� P�1.23��b�no 2�N�9�=)6(PL�/3+O)����)>=���:�+����5M6N5/6 /  I understand and 
acknowledge the risks associated with transacting through the internet-based service such as possible faulty data transmission, slow data transmission, or inability to transmit data. 
This also includes circumstances when the network is down and unable to support normal operations, erroneous exchange of data if the network's operations are compromised or 
there is damage to equipment, peripherals, problems with data or contents arising from the use of the internet-based services or any other uncontrollable factors. If there are 
damages from such circumstances, I agree not to demand compensation from Manulife AM (Thailand) and agree to bear all damages myself.  

6.  ,�/0+1�/:5����/ +�5O/64PP(��a56/�5/6�)���51/5+L6����J�6O/6 �6�� +L6����0930;,��,�/0+1�/ +Ms�+0)��+�5O/6P(��a56/�5/6+��/�(>� 39�/14�+Ms���(5T/�4�5/6�7/6/�5/6�)�O3P�6d;2�N4�
��/��9�b=� �(>��)> ,�/0+1�/�9���3:5��4�����+�/4P����(��)�1(=�7/J=� P�1. 23��b�no �6�� �/��N+P)�� (P31.8�/L/656��K6)���8�/ ) +Ms���(5T/�5/6�7/6/�5/6�)�O3P�6d;2�N4���/��9�b=� / I 
hereby agree that an order record printed via my fax machine or printer is merely a hardcopy of an order made and is not official confirmation that the transaction was successful 
or reference as such. I acknowledge that only the order confirmation produced by Manulife AM (Thailand) or Mutual Fund Registrar (BAY) is official and regarded as supporting 
evidence. 

7.  ,�/0+1�/6(P�6/P��/ O/3/6�+095���6/�5/6O(��R�>��6��O(��,/�L���6��O(P+M�)�������������,��,�/0+1�/��/��/��9�+:�6;+�<:,�� P�1. 23��b�nob=�v/�4�+��/�)�57/��= �(>��)> ,a>�����5(P+��/,��
2:��N8�/L/6 �/55/6+095���6/�5/6b=�+59=,a>���(�1/5+��/�)�57/��= ,�/0+1�/1N��36(P��/,�/0+1�/b3�O/3/6�+095���6/�5/6b=� 2�N 4�������/5/6�7/6/�5/6O(��R�>� �6�� O(��,/� �6�� 
O(P+M�)�������������=(�5��/�b=�+O6<1O9>�O3P�6d;2���v/�4�+��/�)�57/��=/ I acknowledge that a purchase, redemption or switching order placed via Manulife Click for Fund can be 
cancelled within a permitted time limit. The schedule varies according to the different banks involved. If the cancellation is made after that time limit, I understand that the cancellation 
cannot be made and that the order to purchase, redeem, or switch will be transacted as scheduled. 

8.  ,�/0+1�/1N+5<P6(5g/6�(O���4� 2�N6�(O��/�,��,�/0+1�/�6���)�,�/0+1�/,�1/5 P�1. 23��b�no �6�� �/��N+P)�� (P31.8�/L/656��K6)���8�/) +Ms�L�/3�(P 2�N��36(P��/ P�1. 23��b�no1Nb3�
:���6(P�9=�P4=f �(>�O9>� 4�56d)�)�P�LL��)�b3�4�+1�/,��6�(O���4� 2�N6�(O��/�,��,�/0+1�/�7/6/�5/6��/�P695/6�/��9�+:�6;+�<:,�� P�1. 23��b�no/ I will securely keep my user login and my 
password that I have configured or the password which Manulife AM (Thailand) had provided. I acknowledge that Manulife AM (Thailand) is not liable for any cases whereby some 
other individual who is not the owner of my user login and password makes transactions on Manulife Click for Fund. 

9. ,�/0+1�/6(P�6/P��/ 4�56d)�)�,�/0+1�/4� Login Name 2�N/�6�� Password �9=+59�5��/17/���L6(>��)�P�1.23��b�no57/��= (2���2:�56d)) P�1.23��b�no1N6N�(P5/64��P695/68�65663�/�
�9�+:�6;+�<:+Ms�5/6(��L6/�4��(��) 2�N4�56d)=(�5��/� �/5M6NO�L;1N4�P695/68�65663�/��9�+:�6;+�<::��bM ,�/0+1�/1N:���=7/+�9�5/6,�6(P6�(O��/�4�3���/��/����/265,��6NPPP695/6
8�65663�/��9�+:�6;+�<: J=�5=  p��36�(O��/�q  / I hereby acknowledge that, to log in Manulife Click for Funds with wrong  Login Name and / or Password exceeding the permitted 
log-in times, Manulife AM (Thailand) will temporarily suspend your account and all transactions made via Manulife Click for Funds immediately.  In such case, if I would like to 
reactivate this account, I will have to request a new password through Manulife Click for Funds (by clicking pForgot Passwordq). 

10.  P�1. 23��b�no ,�O���b��Ra��O9�89�)�1N+M�)���2M�� 25�b,P66=/,��:5��:�/�f :/3L7/,��)>b=���5,dN :/32:� P�1. 23��b�no 2�N/�6���/��N+P)�� (P31.8�/L/656��K6)���8�/) 1N+�<�O3L�6 5/6
+M�)���2M��25�b, =(�5��/� P�1. 23��b�no 2�N/�6�� �/��N+P)�� (P31.8�/L/656��K6)���8�/) 1NM6N5/K4��,�/0+1�/�6/P�������/ 30 �(� d O7/�(5�/�,�� P�1. 23��b�no �6�� �)��7/5/6�/�
�N+P)�� / Manulife AM (Thailand) reserves the right to modify or amend any terms and conditions stated on this application form, at any time as Manulife AM (Thailand) and/or Mutual 
Fund Registrar (BAY) consider appropriate. Manulife AM (Thailand) and/or Mutual Fund Registrar (BAY) will place notifications of such amendments 30 days in advance at the premises 
of Manulife AM (Thailand) and/or Mutual Fund Registrar (BAY), so I can be notified of changes. 

11. ,�/0+1�/:5��1N6(P�9=�P:��6/�5/6�)�+59=,a>�v/�4:�+�,�)������������������)�,�/0+1�/b=��7/5/6��5b��5(P6�(O���4�,��,�/0+1�/�6��6�(O���4�,�����6(P3�P�7/�/1+O3�����a��+Ms�5/656N�7/,��
,�/0+1�/+�� J=��/� P�1. 23��b�no1Nb3�6(P�9=�P4=f �(>�O9>�:��L�/3+O)��/��)��/1+59=,a>�1/55/6�7/6/�5/6 / I will be responsible for transactions made under my user login and 
password or made under the user login and password of the individual I authorized as action conducted by myself. Manulife AM (Thailand) is not liable for any losses arising from 
such transactions. 

12. ,�/0+1�/:5��1N6(P�9=�P:��L�/8663+�)�3�6��L�/4�1�/�4=f �)��/1+59=,a>�1/55/6�7/6/�5/6��/�P695/68�65663�/��9�+:�6;+�<::/3+�����b,�)��/� P�1. 23��b�no 57/��= J=��9���34���(5+�9�
1/5P(Q)8�/L/6,��,�/0+1�/�)�b=�O3(L6 Direct Debit b��O7/�6(P2:��N+�,�)�����������������,��,�/0+1�/   / I will be responsible for any fees or expenses which may occur from the 
transactions via internet trading according to terms and conditions stipulated by Manulife AM (Thailand) and also agree that those fees and expenses will be debited from my 
bank account which is applied and approved for the direct debit service for my unitholder account. 

 



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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-20% 
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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 _____________________ 


