
 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชใีหม ่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. กรุงไทย 

2. ค าสัง่ซือ้ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณี

ลกูคา้ตอ้งการซือ้พรอ้มเปิดบญัช)ี 
3. ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

2 ชดุ 
4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนา

ถกูตอ้ง 2 ชดุ 

กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ
เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

5. ค าขอเปิดบัญช ีMaybank Kim Eng 
6. FATCA ของ Maybank Kim Eng 

7. Customer Profile และ Suitability ของ 
Maybank Kim Eng 

8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (ส าหรับ 

IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้เดยีว 

(หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

2. เอกสาร FATCA 
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทัง้หมด ไม่ตอ้งใช ้

เอกสารเพิม่ 
- กรณีตอบในหัวขอ้ 1.1 “บคุคล

อเมรกินั” วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้ง

ใชฟ้อรม์ W-9 เพิม่ 
- กรณีตอบในหัวขอ้ 1.2 “ค าถาม

เพิม่เตมิ” วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้ง
ใชฟ้อรม์ W-8BEN เพิม่ 

 

2. การซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

ชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ มดีงันี ้

1. ผา่น IC (รับค าสัง่ของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 

12.00 น. ของวนัทีจ่ะด าเนนิรายการ กรณี
สง่ค าสัง่หลงั 12.00 น. ทางบรษัิทจะ

ด าเนนิรายการในวนัท าการถัดไป) 
กรณีซือ้ 

 กรอกใบค าสัง่ซือ้ แนบหลักฐาน

การโอนเงนิ (Pay Slip) แลว้สง่
เอกสารทัง้หมดให ้IC 

กรณีขาย 

 กรอกใบค าสัง่ขาย แนบส าเนา

บตัรประชาชนพรอ้มส าเนา
ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
กรณีซือ้/ขาย/สบัเปลีย่น – สามารถเชค็

เวลาท าการของแตล่ะกองทนุ  ไดท้ี่

เจา้หนา้ทีบ่ลจ.กรุงไทย เบอร ์02-686-
6100  

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM หรอื 

Internet Banking ได ้โดยน าหลกัฐานการ

ช าระเงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 
2. กรณีใชบ้ตัรเครดติ ทางบลจ. กรุงไทย  

ใชไ้ดเ้ฉพาะบตัรเครดติในเครอืกรุงไทย 
และกรุงศรทีีร่่วมรายการดงันี ้(บตัร

เครดติเคทซี,ี บตัรเครดติกรุงศร,ี เซ็นทรัล
เครดติการด์, ซมิเป้ิล วซีา่คารด์, เทสโก ้

เครดติคารด์) โดยตอ้งสง่ใบค าสัง่ซือ้ของ

ลกูคา้พรอ้มใบแนบค าสัง่ซือ้เพือ่ขอ
ใหบ้รกิารช าระผ่านบตัรเครดติเพือ่ซือ้

กองทนุ RMF/LTF/FIF* และส าเนาบตัร
เครดติหนา้แรกดว้ย (ขัน้ต า่ในการซือ้ผ่าน

บตัรเครดติ 2,000 บาท และซือ้ตดับตัร

เครดติทีล่งทนุในกองทนุ RMF/LTF/FIF) 
 

* บตัรเครดติเคทซี ีไม่สามารถท ารายการ
กองทนุ FIF ได ้

 

3. สมัครใชบ้รกิารซือ้
ขายผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบค าขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 
2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 

3. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 
ชดุ 

4. ส าเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มส าเนา

ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

 

4. การขอ

เปลีย่นแปลง

ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 
3. หลกัฐานทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

เชน่ ส าเนาหนา้ Book Bank หรอืใบ
เปลีย่นชือ่ เป็นตน้ พรอ้มส าเนาถกูตอ้ง 

 

เลขบญัชธีนาคารส าหรับโอนเงนิ 

ชือ่บัญช ี“บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. กรุงไทย จ ากดั” 

 

ธนาคารกรงุศรอียธุยา 

สาขา ส านักพระราม 3  
เลขทีบั่ญช ี777-0-04854-1 

 

ธนาคารกสกิรไทย 

สาขา ถนนพระรามที ่3 
เลขทีบั่ญช ี057-1-
07543-1  

ธนาคารกรงุไทย 

สาขา สวนมะล ิ
เลขทีบั่ญช ี153-6-09908-
2 

 

ธนาคารกรงุเทพ 
สาขา ถนนรัชดา-สีแ่ยกสาธุ
ประดษิฐ ์
เลขทีบั่ญช ี195-3-05057-0  

ธนาคารไทยพาณชิย ์
สาขา ยอ่ยอาคาร เอส ว ี
ซติี ้(พระราม 3) 
เลขทีบั่ญช ี295-3-
00099-9 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั  (มหาชน) 

 Krung Thai Asset Management Public Company Limited 

 





 
                                                                                                                                                         

                                                                     แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนั 
                                                                      Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person�

FATCA FORM 
สาํหรบับคุคลธรรมดา 

                                     

ผูเ้ปิดบญัชี (คาํนําหน้า/ชื?อ/นามสกลุ)  
Applicant Name (Title/Name/Surname)  

สญัชาติ 
Nationalities 

 

 

 Passport No. ............................................................................................................................. 

ประเทศที?เกิด / Country of Birth ............................................................................................... 

วนัที?เกิด  / Date of Birth  ............................................................................................................ 

 

สว่นที� 1 

Part 1 

สถานะของลกูคา้ 

Status of Customer 
 

โปรดเลือกทาํเครื?องหมายในช่องที?สอดคล้องกบัสถานะของท่าน  /  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 สว่นที�  

• หากทา่นตอบ   "ใช่"       ข้อใดข้อหนึ?ง  ในสว่นนี�    โปรดข้ามคาํถามในสว่นที� 1.2 ขา้งทา้ยนี� และกรอกแบบฟอรม์ W-9  (If you check “Yes” in any one box, please complete IRS Form W-9) 

• หากทา่นตอบ   "ไม่ใช่"   ในทุกๆ ข้อ     ในสว่นนี�     โปรดตอบคาํถามในสว่นที� 1.2 ขา้งทา้ยนี�   (If you check "No"  in  every box,  Please answer the questions in section 1.2 below.) 
 

ข้อ1) ท่านเป็นบุคคลอเมริกนั ใช่หรือไม่?  /  Are you a U.S. Citizen?                                                                                                                                              ใช่/Yes  ����          ไม่ใช่/No ���� 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา  (You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.) 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ�งในนั �นคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั  (You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.) 

• โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที�เป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมาย  (You must answer "Yes" if you were born in                                                    

                                                                                                                                                                                the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.) 

ข้อ2) ท่านเป็นผูถ้ือบตัรประจาํตวัผูมี้ถิ?นที?อยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (กรีนการด์) ใช่หรือไม่?  /  Are you a U.S. Green Card Holder?                  ใช่/Yes  ����          ไมใ่ช่/No ���� 

โปรดตอบ "ใช่" หากสํานกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจาํตวัผูม้ถีิ�นที�อยู่ถาวรอยา่งถกูกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัที�
ท่านกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์นี� (You must answer "Yes'' if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or 

not such card has expired on the date you complete and sign this form.) 

ควรตอบ "ไมใ่ช่" หากบตัรประจาํตวัผูม้ถีิ�นที�อยู่ถาวรอยา่งถกูกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ของทา่นไดถ้กูสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที�ทา่นกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์นี� (You should 
answer  "No'' if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form) 

 

ข้อ3) ท่านมีสถานะเป็นผูมี้ถิ?นที?อยู่ในสหรฐัอเมริกาเพื?อวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่?                                        ใช่/Yes  ����         ไมใ่ช่/No ���� 
        Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ถา้ทา่นไมไ่ดม้ถีิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา โปรดระบุประเทศถิ�นที�อยูข่องทา่นและเลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี (ถา้ม)ี  / If you do not have residence in the U.S., please indicate all of your country of residence and indicate tax ID 
number for these countries. 

(1) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
                                                             

(2) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
      

(3) ประเทศ / Country.................................................................               เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถา้ม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 
 

สว่นที�  

• หากทา่นตอบ   "ใช่"     ข้อใดข้อหนึ?งในสว่นนี�    โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN และ/หรอื สง่เอกสารประกอบ) (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and/or provide supporting document(s))  

ข้อ4) ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา? (หรือดินแดนที?เป็นของสหรฐัอเมริกา)    /   Were you born in the U.S. (or U.S. Territory)? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

ข้อ5) ท่านมี (หรือจะมี) ที?อยูอ่าศยัในปัจจบุนั หรือที?อยู่เพื?อการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีที?เปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษทัจดัการใช่หรือไม่?     /   Do you 
have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

ข้อ6) ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพื?อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื?นที?เกี?ยวข้องกบับญัชีที?เปิดไว้หรือมีอยูก่บับริษทัจดัการหรือไม่?    /   Do you 
have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

  ข้อ7) ท่านมี (หรือจะมี) ที?อยู่ซึ?งเป็นที?อยูส่าํหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรือที?อยู่สาํหรบัการส่งต่อเพื?อการดาํเนินการเกี?ยวกบับญัชีที?เปิดไว้หรือมีอยู่กบับริษัทจดัการ  
แต่เพียงที?อยูเ่ดียว ใช่หรือไม?่   /    Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held 
with the AMC? 

ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

  ข้อ8) ทา่นมี (หรือจะมี) การสั ?งทาํรายการโอนเงินเป็นประจาํอติัโนมติั (standing instruction) จากบญัชีที?เปิดไว้หรือที?มีอยู่กบับริษทัจดัการไปยงับญัชีใน
สหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่?   /   Do you (or will you have) a standing instruction to transfer money from the account opened with the AMC or any of its 
affiliates to any accounts in the US? 

ใช่/Yes  ����     ไมใ่ช่/No �����

ข้อ9)  ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจในการลงลายมือชื?อแก่บคุคลที?มีที?อยู่ในสหรฐัอเมริกา เพื?อการใดๆ ที?เกี?ยวข้องกบับญัชีที?เปิดไว้หรือมีอยู่
กบับริษทัจดัการ  ใช่หรือไม่?  /   Do you (or will you) empower or authorize signing rights for this account to a person with a US residential address for 
transactions related to this account or any accounts opened or held with the AMC? 

ใช่/Yes  ����     ไม่ใช่/No ���� 

�

เพื?อวตัถปุระสงคข์องแบบฟอรม์นีl  “บริษัทจดัการ” ให้หมายความถึง บลจ. กรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) และให้รวมถึงผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี?ยวข้องกบักองทุน / For this purpose, 
the “AMC” means Krungthai Asset Management Public Company Limited and includes 
selling agents and any parties which are related to the fund.�

บตัรประชาชนเลขที?/หนังสือเดินทาง เลขที? (ID Card No.)    



 
                                                                                                                                                         

                                                                     แบบแจ้งสถานะความเป็นบคุคลอเมริกนั / ไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนั 
                                                                      Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person�

FATCA FORM 
สาํหรบับคุคลธรรมดา 

สว่นที� 2 
Part 2 

การยนืยนัและการเปลี�ยนแปลงสถานะ 
Confirmations and Change of Status 

 
1. ท่านยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้นสมบรูณ์   /  You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ หากท่านมสีถานะเป็นบคุคลอเมรกินั แต่ขอ้มลูที�ใหต้ามแบบฟอร์มนี� หรอืตามแบบฟอรม์ W-9 หรอืตามแบบฟอรม์ W-8BEN เป็นขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ บรษิทัจดัการมสีทิธิ

ใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที�จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถงึการปิดบญัชี ตามที�บรษิทัจดัการเหน็สมควร   /    You acknowledge and agree that if you are a U.S. 
Person but the information provided on this form or Form W-9  or Form W-8BEN is false, inaccurate or incomplete, the AMC shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business 
relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

3. ท่านตกลงที�จะแจ้งใหบ้รษิทัจดัการทราบและนําสง่เอกสารประกอบให้แกบ่รษิทัจดัการ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลี�ยนแปลงอนัทําใหข้อ้มลูของท่านที�ระบุในแบบฟอรม์นี�ไม่ถูกตอ้ง   /    You agree to notify and 
provide relevant documents to the AMC within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.  

4. ท่านรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที�ท่านไมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารนําสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ เกี�ยวกบัสถานะของท่าน บรษิทัจดัการมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝา่ยเดยีวที�จะยุติ
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัท่าน ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ซึ�งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที�บรษิทัจดัการเห็นสมควร   /    You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any 
false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle the AMC to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not 
limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

  

สว่นที� 3 

Part 3 

การยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูและการหกับญัช ี

Authorization for information disclosure and account withholding 

 
ภายใตข้อบเขตของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรอืขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัจดัการ และหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ท่านตกลงใหค้วามยนิยอมและตกลงที�จะไมย่กเลิกเพกิถอนการให้

ความยินยอมดงักล่าวแก่บริษัทจัดการในการดําเนินการดงัต่อไปนี�   /   To the extent required by applicable laws and/or any agreements between the AMC and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby 
irrevocably authorize the AMC to: 

 
1. เปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของท่านใหแ้ก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึ�งรวมถงึหน่วยงานจดัเก็บภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มลูดงักล่าว รวมถงึ ชื�อ

ลูกคา้ ที�อยู ่เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะการปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์รื�อง FATCA จาํนวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลือในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัชใีนระหวา่งปีปฏทินิที�ผ่านมา รายการเคลื�อนไหวทางบญัช ี
จาํนวนเงนิ ประเภทและมลูค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอืทรพัยส์นิอื�นๆ ที�มอียูก่บับรษิทัจดัการ ตลอดจนจาํนวนรายได ้และขอ้มลูอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ ทางธุรกจิที�อาจถกูรอ้งขอโดยหน่วยงานทาง
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ�งรวมถงึ IRS ดว้ย  /  Disclose information to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA compliance status, account balance or value, the payments made with respect to the account during the calendar year. Account statements. The amount of money. 
the type and value of financial products and/or other assets held with the AMC, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may 
be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

 
2. หกัเงนิจากบญัชขีองท่าน และ/หรอืเงนิไดท้ี�ท่านอาจมหีรอืมสีทิธไิดร้บัจากบรษิทัจดัการ ในจาํนวนที�กําหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ซึ�งรวมถงึ IRS ดว้ย ภายในบงัคบัของ

กฎหมาย และ/หรอืกฎเกณฑต์า่งๆ รวมถงึความตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัจดัการและหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว    /    Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid 
from the AMC in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the AMC and such tax 
authorities. 

 
หากท่านไมใ่หข้อ้มลูที�จําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูที�จาํเป็นตอ้งรายงานใหแ้กบ่รษิทัจดัการ หรอืไม่สละสทิธใินการบงัคบัใชก้ฎหมายที�หา้มการรายงานขอ้มลู บรษิทั

จดัการมีสทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝา่ยเดยีวที�จะยุตคิวามสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที�บรษิัทจดัการเห็นสมควร   /    If you fail to provide the information 
required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the AMC, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the AMC shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

 
ขา้พเจา้ไดร้บัทราบถงึขอ้กําหนดและเง ื�อนไขตา่งๆ ในเอกสารฉบบันี�เป็นอยา่งดแีลว้ และตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยข้อมลู การหกัเงนิ และการยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ตามขอ้กําหนดและ

เงื�อนไขในเอกสารฉบบันี� เพื�อเป็นหลักฐานแห่งการนี�จ ึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นสําคญั   /    By placing the signature below, I hereby acknowledge the terms and conditions specified herein, and agree to allow the 
disclosure of information, withholding and termination of banking/ business relationship subject to the terms and conditions as described above in all respects. 

 
 
 
 

 

ลายมอืชื?อของลูกค้าผูข้อเปิดบญัชี 
Signature of Applicant 

 

วนัที? 
Date 

 

ลายมอืชื?อเจ้าหน้าที?ตรวจสอบ 
Signature of Certified internal auditor 

 

วนัที? 
Date 

 









 

 
Smart Trade Application Form 
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changes, I/We will inform the Management Company in writing immediately. 

UnitholderLs Name 

    UnitholderLs number 

Date 

�2.�/0�12�,�345 

4 ��-. 

����-./0�12�,�345 

 

 
�+�,	 �/0�12�,�345 �+�,	 ���5�
��-5� 
(For Unitholder) (For Registrar) 

���2.� (Singed) 

/0��	4������5�S�� (Verified by)                                                              /       / 

/0�� ��Uก	�5ก�	 (Edited by)                                                                        /       / 

/0����� �� (Authorized by)                                                                               /      / 

 

 

1. Only an applicant who already opened a fund account with the Management Company can apply for Smart Trade Internet and Phone System. The Management Company shall have its sole discretion to approve or reject the  
Smart Trade Terms and Conditions 

application without any explanation given to the applicant. The applicant acknowledges and agrees that his/her banks/credit card account (s) must be registered for Direct Debit with the bank (s) or for charging from credit  
card account with credit card company before the subscription transaction can be made  
through the system. 2. In case where the fund account applied for Smart Trade Internet and Phone System contains more than one unit-holder, the Management Company will assign only one password for such account; provided that the transactions 
executed using the given password shall be bound to all unit-holders under such account. 

arising therefrom. 

3. The Management Company will send the password by post and/or by e-mail to the unit-holderLs mailing or e-mail address (as specified in the Master Account Opening Form). The unit-holder agrees to take all reasonable  
steps to keep confidential the password so obtained or as altered by the unit-holder via Internet and phone. The unit-holder agrees and acknowledges that the Management Company shall be held harmless with respect to the  
liabilities  arising from transactions executed by unauthorised access. The unit-holders are responsible for bankLs fee of which details can be checked from relevant banks or www.ktam.co.th. 

4. In case where the unit-holder cannot alter or recall the username or password and wishes to obtain a new password, the unit-holder can submit a request either via www.ktam.co.th or via mail by sending Username or  
Password Reset Form to the Management Company. When the new password has been issued, the provision of Clause 3 shall apply mutatis mutandis. 

5. For security reasons, the Management Company reserves the right to temporarily halt access to the system on the condition that the incorrect password or username has been entered exceeding the limit imposed by the  
Management Company. 

6. The unit-holder agrees not to revoke any subscription transactions that had been executed by using his/her password via Internet and Phone.  
7. The unit-holder agrees not to revoke any redemption and switching transactions after cut-off time for placing redemption and switching order as specified in prospectus of the execution date when such transaction(s) had  

been executed by using his/her password via Internet and phone except for the case that has been approved by the Management Company. The Management Company will handle the redemption proceeds according to the  

8. The unit-holder agrees and accepts that the transactions executed via Internet and phone by his/her username or password assigned by the Management Company or altered by the unitholder via Internet or Phone shall  
be deemed as complete and correct use of service. The transactions so executed shall further be bound the unit-holder as if he/she directly made a request to the Management Company or the distributors according to the  
procedures specified in the project and the fund prospectus and conditions for opening of fund account. 

9. The unit-holder agrees that all evidences in the possession of the Management Company shall be deemed complete, correct and admissible in all respects. 
10. The unit-holder understands and acknowledges the risks associated with the use of services via Internet and Phone whereby damages may incur, either directly or indirectly, from deficiency or malfunction of any equipment,  

database or network. The unit-holder hereby agrees not to exercise his/her indemnity claims against the Management Company for any loss of data in the transmission or commercial disputes or any other matter beyond the  
control of the Management Company, its agents or any parties to the agreements made with the  Management Company. 

11. Other than the terms and conditions hereunder, the unit-holder agrees to be bound and to comply with rules, conditions and procedures set forth in the project and the fund prospectus with regard to the execution of  
transactions altogether with the Internet service manual specified by the Management Company. 

12. The Management Company reserves the right to, at any time, vary the terms and conditions hereunder as it deems appropriate; provided that the Management Company shall notify the unit-holders of such variations not  
less than 30 days in advance by posting at the office and on its website. 

13. The unit-holder and the Management Company hereby agree that the terms and conditions hereunder shall be governed by law of the Kingdom of Thailand and the Thai court of justice shall have jurisdiction over any dispute 
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 I/We wish to apply for internet and phone trading services for the specified Unitholder Number.  I/We have read and agreed to be  bound 
by the below terms and conditions of Smart Trade service.  I/We confirm that all the information given above is accurate and truthful.  In case of any  
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,� ��2��-7�4����ก������-.�ก-.54����ก �ก�	�+�	�5ก�	���m�� 
03�2�ก�	�������	�ก�	��	ก		����������	�������
�����	� ����-.�	�q �� mก�	ก+�,�m 

12. �	�q �� mก�	����4�������-.�
�ก�6����-.5���������ก����
��2.��6��-76m���ก�t
�����3�	�q �� mก�	�
�,����4	 � 7��-7�	�q �� mก�	�
����ก�	�ก�6����-.5�����m �ก�3�4�,�/0�����	�ก�	�	���34�,���6�3���5ก43� 30 4 � 
�m5�	
ก�� t �-.�+�ก�	��
���4��6S������	�q �� mก�	 

 

 

,��5�����	� ����2�12�  �-����  
Mobile phone number   e-mail    

��5� กqt�� กq	� ��- 
 

condition as specified in the Master Account Opening Form.. 

y, 
���..015-1-2552 



 

��������	���
������������	�����������	���
������������	�����������	���
������������	�����������	���
������������	���������������	�������������	�������������	�������������	�    / / / / Letter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct Debit    ((((1 1 1 1 *��+��,
*��+��,
*��+��,
*��+��,
/ / / / 1 1 1 1 *�-�*�-�*�-�*�-�))))    

/��0�1/ Date................................................ 
 

 
 
 
   

 
  
����� 45�6����7�����            �
6. 7������8�90�            �
6. 7������	�90�            �
6. 7�����90�:�;	��,            �
6. 7������8��0: 
 Krung Thai Bank Pcl.               Kasikorn Bank Pcl.         Siam Commercial Bank Pcl.           Bangkok Bank Pcl. 
 

�
6. �8�G����87��                �
6. 7�����0���90�            
Bank of Ayudhya Pcl.              TMB Bank Pcl                     ((((********�
6�
6�
6�
6....7�����90�:�;	��, �M:�N�����O����O�0�1��5-���O�7�����90�:�;	��, �M:�N�����O����O�0�1��5-���O�7�����90�:�;	��, �M:�N�����O����O�0�1��5-���O�7�����90�:�;	��, �M:�N�����O����O�0�1��5-���O��P�����������P�����������P�����������P�����������8��0:�0-���Q��8��0:�0-���Q��8��0:�0-���Q��8��0:�0-���Q�**)**)**)**) 

 
O��:�6�� / I / We............................................................................................... T�N�U0�������	��� / Type of Bank account ........................................................   
 
�WO0�1�����/ Account No.................................................................................... ��O� / Branch................................................................................................... 
 
��1������/ Account Name.................................................................................. ����T�N�����WO0�1/ ID Number............................................................................  
 

 
 
 
����� ��	Y�0��������	�    �
6.�����8�90�   (Krungthai Card Pcl.) (�-�9T��Q����/-� “45������	����������	�”) 
 
O��:�6�� / I / We............................................................................................... ����T�N�����WO0�1/ ID Number............................................................................ 
 
 
 

 
 
 

\��O��:�6����]��N�6��O���������	���/��������	� ��
0�1�N�8������*WN��]��N45�^����-/�W�08��WO0�1            
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number   
 
����,\0�G�:0,/ Phone no................................. 
��^��/ Mobile No.................................... \0����/ Fax No. ................................ E-Mail......................................... 
 


��/�
T�N���,���7����� / 45������	����������	�����	�6��������	������W-�/O��O��:�6�� �:�1��P��N�-�6��f�Q���-/�W�08� *WN/�������Q *WN/���������U��N45:���-��g O��O��:�6�� ���*-��	Y�0
�W�0��:�,6������08� �8�90� 6P��� (
����) (�-�9T��Q����/-� “��	Y�0”) ��
6P��/���	�0�1T��h���P���1�6��f�Q���-/�W�08� *WN/������*6�����Q *WN/���� *4-����0iO��
5W (Diskette) *WN/������1�
���0iO��
5W (Media) *WN/������1�O��
5W�	�Wj0���	�, kWk 0�17�����9�����6���	Y�0 *WN�P���	����W-�/\���O�������O����	Y�0 0�Q���Q����Tl�9T��
���1��9O*WNO���W�0�19���N�89/�����������	���
�����
�������	���������������	� / I/We wish to authorize the Bank/Credit card company to debit my bank account/charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or 
debts and/or any obligations to Krung Thai Asset Management PCL., (hereinafter referred to as “the Company”) in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette 
and/or media and/or electronic media which the Bank receives from the Company and transfer such amount to the Company’s account in accordance with the terms and conditions specified on the 
back of this consent letter. 

 

O��:�6��9
-T�N���,6N���7����� / 45������	����������	�*6��4W�����������	���*�-��-���� ���1��6�O��:�6����
��^0�����0P���������W-�/9��6��
8��5-��O��7����� ���� Statement ����
��*6������������������	� ����6�������W�]����1�g 0�1��	Y�06N�����O��:�6���-�9T ���;�0�1��1������ *WN/�����WO0�1����� *WN/����������W�]���-��g 0�1�N�89/�����������	���
������������	���/
��������	�M�����QO��O��:�6��9���TW�1��*TW�9T9
-/-���/����8��j��
 O��:�6���W������������	���
M�����Q�����
�4W����������P������������	���/��������	�0�19���TW�1��*TW���Q�g��/�08T�N�� / I/We do 
not want the bank to inform me of this transaction because I/We can obtain the information from my/our passbook or my/our bank/credit card statement or other documents the company will issue for 
me/us. In case of account name and/or account/credit card number and/or any documents specified in this letter of consent has been changed by any reasons, I/we hereby agree that this letter of 
consent will comply with those changes. 

 

���������	�6��������	��� / 45������	����������	����W-�/���
�4W���������0��0����*�-/��0P���������	���
������������	���M�����Q *WN�����
�4W�������-�9T6�/-���	Y�06N9�����W	��
�����	����
��������	���
M�����Q ����6�/-�O��:�6��6N9��*6����W	\��0P��Tl�W��W�Y;,��Y����7�����/45������	����������	� *WN��	Y�00�����-������W-/����� 30 /�� / The letter of consent of 
direct debit from this bank/credit card account will be effective since the date of this letter of consent and will be valid indefinitely unless the company has cancelled the service as for this letter of 
consent or unless I/We have informed the company and the bank in written of the cancellation of this letter of consent 30 days in advance. 

 

0�Q���Q O��:�6��O��������/�
^5����O�����WN�����O������*WNO��:�6��9���-��*WN�W��	���
Th	���	*WN45:���������
O���/�
0�1�N�89/������������Q�/� O��P����*WN���1��9OO������1�f�Q���-/�
W�08� O��P����*WN���1��9O0�1�N�89/�����������	���
������������	���/��������	�M�����Q �/
0�Q�0�17�����/45������	����������	�������	Y�06NP����*WN
�T�N�G�-�9T��U������08T�N�� / I/We 
certify that the information provided herein is complete and correct. I/We have read all terms and conditions stated on this letter of consent and agree to abide by including 
any terms and conditions the bank/credit card company or the company will have even if this letter of consent. 

 
                                                                                                                                                                                                                             

                   XXXX    
                                                                              (                                                             ) 

 

�8;�W���
��
��/��-��W���fj�0�1���9/���7����� / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company. 
 
�P�����7�������O��6��O������� �P�����7�������O��6��O������� �P�����7�������O��6��O������� �P�����7�������O��6��O������� / For Bank Use Only/ For Bank Use Only/ For Bank Use Only/ For Bank Use Only    
 

����� ���0N�������-/�W�08���08�U���������	���6����O����	Y�0�W�0��:�,6������08� �8�90� 6P��� (
����) /Dear Fund Registrar  
  
 7�����/ Bank ..............................................................�P���/��O� / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. 9����/6����/�
^5����O��W��
����1��6��O��
�����/��������	�����������	���
������������	���M�����Q �/
^i������T�N�������������	���^5����0�Q��
�*W�/ 6i�O��P��-����1��
�������0N�����45�^����-/�W�08��:�1��P���	����-�9T /Check 
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents. 
 
 

W���1�*WNT�N0�����  45�6������O�/���45�6������O� 
Signature and Stamped                                                                                Branch Manager/Deputy Manager 
��1���/:	
:,/ Name in Print  (                     ) 

 
�P��������0N����� �P��������0N����� �P��������0N����� �P��������0N����� / For Registrar Only/ For Registrar Only/ For Registrar Only/ For Registrar Only    
 

45��P���	���/ Prepared by ................................................................................................ 45���8
��	/ Authorized by ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
O��P����*WN���1��9OO��P����*WN���1��9OO��P����*WN���1��9OO��P����*WN���1��9O/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions        
1) ��������	�6��������	���O��O��:�6���:�1��P��N�-�6��f�Q���-/�W�08� *WN/���� ���Q *WN/���������U��N45:���-��g O��O��:�6�����*-��	Y�0 ��T��h��U���W��/-�6P��/���	�0�1��	Y�0*6��*-
7�����/��	Y�0��������	���Q�9
-^5����*WN7�����/��������	�9��0P�������	�6��������	���/��������	�O��O��:�6����
6P��/�0�1T��h���P���1�6��f�Q���-/�W�08� *WN/������*6�����Q *WN/���� *4-�
���0iO��
5W (Diskette) *WN/���� ��1����0iO��
5W (Media) *WN/���� ��1�O��
5W�	�Wj0���	�, 0�17�����/��	Y�0��������	�9�����6���	Y�0���������*W�/ O��:�6���W�0�16N�P���	�������������	�6P��/�
���W-�/6���	Y�0\����� \��O��:�6��O��WN�	07	����������������+v���������7�����/��	Y�0��������	��������	�6P��/����W-�/ *WNO��:�6����
���/-�7�����/��	Y�0��������	�6N����	�6��������	�
��/��������	�O��O��:�6��9���-��
�1���	����������	���//���	���������	�O��O��:�6��
��:���:��������O;N��Q��0-���Q�/ In debiting my/our bank account in order to make payment for subscription price 
and/or debts and/or any obligation to Krung Thai Asset Management Pcl. (hereinafter referred to as the Company), should it later be found that the amount instructed to the Bank/Credit card company 
is incorrect and that the bank/Credit card company has already debited my bank/credit card account in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media 
and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company, I/We shall claim such amount directly from the Company. In this regard, I/We waive the right to demand 
or sue the Bank/Credit card company to refund the amount which the Bank/Credit card company has debited from my bank/credit card account in order to pay for the amount owed to the Company 
according to the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company. In addition, I/We 
acknowledge that the Bank/Credit card company shall be able to debit my/our bank/credit card account only when my/our bank/credit card account balance is sufficient for such debit at the time.  
2) ���;�O��:�6��O��������	�6��������	���/��������	�O��O��:�6�� O��:�6��O��WN�	07	0�16N���������-��������6���	Y�0 ����7�����/��	Y�0��������	�0�1��6�	�OiQ�6�O��O��O���0���N��
�	�Wj0���	�,0�1��60P����7�����/��	Y�0��������	�9
-��
��^����	�6��������	���/��������	���
�P���1�O��O��:�6��9�� 0�Q�0�1
�/���	��:���:�j��
/ In case that of I/We have given the consent to the 
bank/Credit card company to debit from my bank/credit card account, I/We waive the right to demand or sue the company or the bank/Credit card company for any damage that might occurs from 
disruption of electronic systems causing the bank/Credit card company to unable to debit from my/our instructed bank/credit card account even though the credit line is sufficient.. 

�6��O���������	���/ ��������	� 
(Owner of Bank Account/ Credit card) 

W���
 
Sign 

/���
����8 (�����/ Tx)/ Expiry Date (Month/Year) �
���WO��������	�/ Credit Card No. 

�;��������4-��7������;��������4-��7������;��������4-��7������;��������4-��7�����/ / / / Available BanksAvailable BanksAvailable BanksAvailable Banks    

�;��������4-����������	��;��������4-����������	��;��������4-����������	��;��������4-����������	�/ / / / Available Credit CardAvailable Credit CardAvailable Credit CardAvailable Credit Card    

�W6.0.028-3/2557 



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 _____________________ 


