
 

 
 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ
1. การเปิดบญัชใีหม่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. วรรณ 

2. คําสั&งซื*อ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณีลกูคา้
ตอ้งการซื*อพรอ้มเปิดบญัช)ี 

3. สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 2 ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนาถูกตอ้ง 2 

ชดุ 
กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบเอกสาร
เพิ&มเตมิดงันี* 

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

Kim Eng 
8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (สาํหรับ IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็น
หนา้เดยีว (หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

 

2. การซื*อขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซื*อขายหน่วยลงทนุ มดีงันี* 
1. ผา่น IC (รับคําสั&งของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 12.00 น. 

ของวนัที&จะดําเนนิรายการ กรณีสง่คําสั&งหลงั 12.00 
น. ทางบรษัิทจะดําเนนิรายการในวนัทําการถัดไป) 
กรณีซื*อ 

• กรอกใบคําสั&งซื*อ แนบหลักฐานการโอน
เงนิ (Pay Slip) แลว้สง่เอกสารทั *งหมดให ้
IC 

กรณีขาย 
• กรอกใบคําสั&งขาย แนบสาํเนาบตัร

ประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

กรณีซื*อ/ขาย/สบัเปลี&ยน – สามารถตรวจสอบเวลา
ทําการไดท้ี& https://www.one-
asset.com/?page_id=20640#  

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้
ATM หรอื Internet Banking 
ได ้โดยนําหลักฐานการชําระ
เงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใชบ้รกิารซื*อ
ขายผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบคําขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 
2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 
3. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนาถูกตอ้ง 1 

ชดุ 

 

4. การขอ
เปลี&ยนแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบคําขอเปลี&ยนแปลงขอ้มูล 
2. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
3. หลกัฐานที&ตอ้งการเปลี&ยนแปลงขอ้มลู เชน่ สาํเนา

หนา้ Book Bank หรอืใบเปลี&ยนชื&อ เป็นตน้ พรอ้ม
สาํเนาถกูตอ้ง 

 

 
เลขบญัชธีนาคารสาํหรับโอนเงนิ 
ชื&อบัญช ี“บญัชจีองซื*อกองทนุเปิด บลจ.วรรณ” 
 

 

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี026-1-09287-5  

ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี152-3-11123-3  

ธนาคารธนชาต 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี044-3-00149-5 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี038-3-07483-3  

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี123-0-03671-7  

ธนาคารกรุงไทย 
สาขาสยามสแควร ์
เลขที&บัญช ี052-6-08671-8 

 

ธนาคารทหารไทย 
สาขาพหลโยธนิ 
เลขที&บัญช ี001-1-54342-8 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จํากดั 

 
One Asset Management Company Limited 

 



• ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชเีพือ่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน วรรณ จ ากัด   
โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังน้ี  

 การติดต่อคร้ังน้ี     ผ่าน  ☐ บลจ.วรรณ  ☐ ผ่านตัวแทนฯ .............................................................. สาขา ...........................................................................................  
 
 

 1.  รายละเอียดเก่ียวกับผู้ถือหน่วย 
วัตถุประสงคก์ารเปิดบัญชี*        ☐  ตนเอง ☐  เพื่อ  ☐  โดย    
ชื่อบัญชี ............................................................................................................................................................................................................................................................. 
(กรณีเปิดบัญชีร่วม กรุณากรอกข้อมูลของแต่ละบุคคลพร้อมระบุเงื่อนไข และ/หรือ ให้ชัดเจน) 
ค าน าหน้า*  ☐  นาย ☐  นาง  ☐  นางสาว ☐  อื่นๆ .............................  เพศ*   ☐ ชาย  ☐  หญิง 
ชื่อ (ภาษาไทย)* ............................................................   นามสกุล*  ........................................................................................   
Name (อังกฤษ)* ...........................................................  Surname* …………………………………………………………….…  
หลักฐานแสดงตน*       ☐  บัตรประชาชน      ☐  บัตรข้าราชการ  ☐  ใบขับขี่ ☐  หนังสือเดินทาง      ☐  บัตรต่างด้าว 
เลขที่*  ……………………………………………………………………..     วันหมดอายุ (ค.ศ.)* ☐☐-☐☐-☐☐☐☐         ☐  ตลอดชีพ 
วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.)* ☐☐-☐☐-☐☐☐☐                ประเทศที่ออกบัตร* ............................................................... 
สัญชาติ*     ☐    ไทย ☐  อื่น ๆ ระบุ ...........................   สถานภาพ* ☐  โสด ☐  สมรส ☐  หย่าร้าง ☐  หม้าย 
ข้อมูลคู่สมรส 
ค าน าหน้า* ☐  นาย ☐   นาง  ☐  นางสาว ☐  อื่นๆ .............................................................................................. 
ชื่อ* ............................................................................................. นามสกุล*  .............................................................................................   
หลักฐานแสดงตน*        ☐  บัตรประชาชน     ☐  บัตรข้าราชการ ☐  ใบขับขี่ ☐  หนังสือเดินทาง      ☐  บัตรต่างด้าว 
เลขที่*  ……………………………………………………………………..     ประเทศที่ออกบัตร* ............................................................................... 
จ านวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และยังไม่สมรส)  จ านวน ........................ คน 
1. ค าน าหน้า* ☐  ด.ช. ☐   ด.ญ.  ☐  นาย ☐  นางสาว 
ชื่อ* ............................................................................................. นามสกุล*  .............................................................................................   
หลักฐานแสดงตน         ☐  บัตรประชาชน     ☐  หนังสือเดินทาง      เลขที่   ……………………………………………….………….………….. 
วันเดือนปีเกิด ☐☐-☐☐-☐☐☐☐      ประเทศที่ออกบัตร  ............................................................................... 
2. ค าน าหน้า * ☐  ด.ช. ☐   ด.ญ.  ☐  นาย ☐  นางสาว 
ชื่อ* ............................................................................................. นามสกุล*  .............................................................................................   
หลักฐานแสดงตน         ☐  บัตรประชาชน     ☐  หนังสือเดินทาง      เลขที่   ……………………………………………….……….…………….. 
วันเดือนปีเกิด ☐☐-☐☐-☐☐☐☐      ประเทศที่ออกบัตร  ............................................................................... 
3. ค าน าหน้า* ☐  ด.ช. ☐   ด.ญ.  ☐  นาย ☐  นางสาว 
ชื่อ* ............................................................................................. นามสกุล*  .............................................................................................   
หลักฐานแสดงตน         ☐  บัตรประชาชน     ☐  หนังสือเดินทาง      เลขที่   ……………………………………………….….………………….. 
วันเดือนปีเกิด ☐☐-☐☐-☐☐☐☐      ประเทศที่ออกบัตร  ...............................................................................  
2.  ประสงค์รับเงินค่าขายหน่วยลงทนุ และ/ หรือ เงินปันผล โดย* 
☐  รับเป็นเช็คสั่งจ่าย เข้าบัญชี “ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน” เท่านั้น 
☐  โอนเงินเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร 
ชื่อบัญชี*  ........................................................................................  เลขที่บัญชี* ................................................................. 
ธนาคาร* .........................................................................................  สาขา* ......................................................................... ประเภท  ☐  ออมทรัพย์  ☐  กระแสรายวัน   
3.  ข้อมูลสถานที่ติดต่อ   
3.1  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น* 
เลขที่* .................  หมู่ที่ ..........  หมู่บ้าน / อาคาร ..................................................  ชั้น .............  ซอย ...................................... ถนน .......................................................... 
แขวง / ต าบล* ...............................................  เขต/อ าเภอ* .................................................... จังหวัด*  ........................................ รหัสไปรษณีย์* ......................................... 
ประเทศ* ☐  ไทย ☐ อื่นๆ ระบ.ุ................. โทรศัพท์บ้าน*..........................................โทรศัพท์มอืถือ* ........................................... อีเมล์  .................................................. 
3.2  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ / ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย*์       ☐  ตามที่อยู่ทะเบียนบา้น  ☐ ตามที่อยู่ที่ท างาน  ☐  อื่นๆ ระบุ  
เลขที่* .................  หมู่ที่ ..........  หมู่บ้าน / อาคาร ..................................................  ชั้น .............  ซอย ...................................... ถนน .......................................................... 
แขวง / ต าบล* ...............................................  เขต/อ าเภอ* .................................................... จังหวัด*  ........................................ รหัสไปรษณีย์* ......................................... 
ประเทศ* ☐  ไทย ☐ อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................................................  
4.  อาชีพและแหล่งที่มาของรายได้ 
วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย* ☐  ไม่ยินยอมใหห้กัภาษ ีณ ที่จ่าย ☐  ยินยอมให้หกัภาษ ีณ ที่จ่าย 
การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม่* ☐  ไม่จด ☐  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.20) 
ชื่อ และที่อยู่สถานที่ท างาน   ................................................................................................................................. 
☐  ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน  ☐  ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้   ☐  อื่น ๆ ระบุ  
เลขที่* .................  หมู่ที่ ..........  หมู่บ้าน / อาคาร ..................................................  ชั้น .............  ซอย ....................................... ถนน ......................................................... 
แขวง / ต าบล* ...............................................  เขต/อ าเภอ* .................................................... จังหวัด*  ........................................ รหัสไปรษณีย์*  ....................................... 
ประเทศ* ☐  ไทย     ☐  อื่นๆ ระบุ ............................................   โทรศัพท์ที่ท างาน*  ................................................................................................................................ 
แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ *       ☐   ประเทศไทย   ☐  อื่นๆ ระบุ ............................................... 
แหล่งที่มาของรายได้ *     ☐  เงินเดือน ☐  เงินออม  ☐  เงินเกษียณ ☐  มรดก ☐  เงินลงทุน ☐  ประกอบธุรกิจ  ☐  อื่นๆ ระบุ ...................................................... 

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 
โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 แบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน 
ส ำหรับบุคคลธรรมดำ 

เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทนุ 

Version : 1 June 2018   มีต่อด้านหลัง 



อาชีพ* ประเภทธุรกิจ* 
☐  พนักงานบริษัท ☐  ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ 
☐  เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว ☐  การเงิน / การธนาคาร 
☐  กิจการครอบครัว ☐  คาสิโน / การพนัน 
☐  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐  สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด 
☐  นักการเมือง ☐  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
☐  ครู / อาจารย์ ☐  แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
☐  นักเรียน / นักศึกษา ☐  โรงแรม / ภัตตาคาร 
☐  แพทย์ / ทันตแพทย์ / เภสัชกร / พยาบาล ☐  ประกันภัย / ประกันชีวิต 
☐  เกษตรกร ☐  ค้าอัญมณี / ทอง  
☐  พระภิกษุ / นักบวช ☐  โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ 
☐  พ่อบ้าน / แม่บ้าน ☐  อสังหาริมทรัพย์ 
☐  เกษียณอายุ ☐  มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา 
☐  นักลงทุน ☐  นายหน้าจัดหางาน 
☐  อาชีพอิสระ ☐  ธุรกิจน าเที่ยว / บริษัททัวร์ 
☐  อื่นๆ โปรดระบุ .................................... ☐  อาวุธยุทธภัณฑ์ 
 ☐  อื่นๆ โปรดระบุ ........................................ 
  
รายได้ต่อเดือน (บาท) * 
☐  < 15,000  ☐  15,001 – 30,000 ☐  30,001 – 50,000 ☐  50,001 – 100,000  
☐  100,001 – 500,000 ☐  500,001 – 1,000,000 ☐  > 1,000,000 
วัตถุประสงค์การลงทุน * 
☐  เพื่อการลงทุนระยะส้ัน ☐  เพื่อการลงทุนระยะยาว ☐  เพื่อการเกษียณ ☐  เพื่อเก็บออม 
☐  เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี ☐  อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 
ข้าพเจ้า ☐  เคย ☐  ไม่เคย มีประวัติการกระท าผิดกฎหมายฟอกเงิน 
ข้าพเจ้า ☐  เคย ☐  ไม่เคย เป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมอืงหรือบุคคลที่มสีถานภาพทางการเมือง 
ข้าพเจ้า ☐  เคย ☐  ไม่เคย ถูกปฏิเสธการรับท าธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่น 
 
5.  วิธีการจัดส่งเอกสาร และการสมัครใช้บริการ 
วิธีการจัดส่งเอกสาร* (หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบยืนยัน /ใบเสร็จรับเงิน /ใบก ากับภาษี / หนังสือรับรองการขาย / โอนย้าย) (เลือกได้เพียง 1 ช่องทาง) 
☐  ทางไปรษณีย์ (By Post Mail) ☐  ทางอีเมล์  (By E-Mail) 
การสมัครใช้บริการ 
☐  ขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (ONE-LIVE) ☐  ขอใช้บริการยืนยันการท ารายการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-CONFIRM) 
☐  ขอใช้บริการรับข่าวสาร (E-NEWS) ☐  ขอใช้บริการรับข่าวโปรโมชัน่ (E-PROMOTION) 
☐  ขอใช้บริการส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารและอีเมล์ (FAX , E-Mail)  
☐  ขอใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนโดยการหักบัญชอีตัโนมตัิเป็นประจ าทุกเดือน AMP (กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม) 
☐  ขอใช้บริการหักบัญชธีนาคารอัตโนมตัิ Direct Debit : (กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม)    
ชื่อบัญชี*  ................................................................ เลขที่บัญชี* ........................................................................... 
ธนาคาร* .......................................  สาขา* ................................... ประเภท  ☐  ออมทรัพย์  ☐  กระแสรายวัน 

 

ลงชื่อ ...................................................................................................  ผู้ขอเปิดบัญชี 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 
ความเห็น .................................................................................................... 
  
KYC Level     ☐ ความเสี่ยงสงู     ☐  ความเสี่ยงต่ า  
 
 
ลงชื่อผู้รับเปิดบัญชี : ………………………………………………………………. ลงชื่อผู้อนุมัติ :  ………………………………………………………………. 
 
                          (……………………………………………………………….)                    (……………………………………………………………….) 
 
วันที่รับเอกสาร ...................................  Single License No : ...................................  
 
 
 
1.  Maker / Marketing                   2.  Authorized / Head                          3. CS           4. RG 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ / Authorized Person 
ส าหรับ KYC Level ความเส่ียงสูง 

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 
โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 แบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน 
ส ำหรับบุคคลธรรมดำ 



ผูขอเปดบัญชีกองทุน (“ผูลงทุน”) มีความประสงคที่จะลงทุนในหนวยลงทุนทีบ่ริหารและจัดการโดยบรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากดั (“บรษิัท”) 
ตามคําขอเปดบัญช/ีขอทบทวนแกไขปรับปรุงขอมลูผูลงทุน ขอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานสื่อเลก็ทรอนิกส โทรสาร และอีเมล (“คําขอ”) และ
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการลงทุน ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของคําขอดวย

1. บริษัทสงวนสิทธทิี่จะพิจารณารับหรือปฏิเสธใบคําขอของผูลงทุน โดยไมจําเปนตองชี้แจงเหตุผลใดๆ แกผูลงทนุ
2. การลงทุนในหนวยลงทุนมใิชการฝากเงิน และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผูลงทุนอาจไดรับเงินทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินทุนแรกเริ่มก็ได และ

อาจไมไดรับชําระคาขายคนืหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนตามทีไ่ดมีคําสั่งไว ทั้งนี้ ผูลงทุนควร
ซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. หากผูลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงขอมลูหรือขอเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจงไวกับบริษทั ผูลงทุนจะแจงใหบริษัททราบ หากมิไดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
บริษัท จะถือเอาขอมูลเดิมที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวเปนขอมูลที่ถูกตอง

4. สําหรับผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทุนรวมหุนระยะยาวผูลงทุนไดอานและเขาใจโดยตลอดถึงขอความที่ปรากฏอยูในคูมือภาษ ี
และผูลงทุนรับทราบวาบรษิัทมิไดเปนผูใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาดานภาษีแกผูลงทุน

5. การใชบริการใดที่ทําโดยใชเลขทีผู่ถือหนวย และรหัสลบัสวนตัวของผูลงทุน ประกอบวิธกีารและเงื่อนไขการใชบริการประเภทนั้นๆ ตามที่บรษิัทกําหนด
ใหถือวาเปนการกระทําของผูลงทุนเอง และมีผลผูกพันตอผูลงทุน และผูลงทนุจะเก็บรักษาเลขที่ผูถือหนวยและรหัสลับแรกเขา และรหัสลับสวนตวัไว
เปนความลับและไมเปดเผยใหผูใดทราบ

6. หากรหัสลับสูญหาย ถกูขโมย หรือมีผูอ่ืนลวงรู ผูลงทุนจะตองแจงยกเลกิและขอรหัสลบัใหมตามวธิีการที่บริษทักําหนด
7. บริษัทอาจไมสามารถใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดชั่วคราวในกรณีทีร่ะบบคอมพิวเตอร อุปกรณ ระบบสื่อสารเน็ตเวิรกที่เกี่ยวของกับบริษทัขัดของ

ไดรับความเสียหาย กําลังซอมแซม หรืออยูระหวางการดูแลระบบ หรือมีเหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ
8. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอตกลงตางๆตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการได โดยบริษทัจะปดประกาศใหผูลงทุนทราบ ณ 

สํานักงานของบรษิัท หรือที่เว็บไซตของบรษิัท หรือตามวธิีการทีบ่รษิัทเห็นสมควร
9. บริษัทจะไมรับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสดุวสิัยตางๆ ซ่ึงรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบสื่อสาร หรือการสงสัญญาณเชื่อมตอไมทํางาน 

หรือรบกวนจากไวรสัคอมพิวเตอร ความลาชาความผิดพลาด หรือความบกพรองของระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ของผูลงทุน หรือของ
ผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ต ความลาชาในขั้นตอนการดําเนินการของบริการของบริษัท 

10. ผูลงทุนตกลงยินยอมใหบรษิัทเปดเผยขอมลูของผูลงทุนที่ไดระบไุวในคําขอใชบริการนี ้หรือขอมูลที่เกี่ยวของในการใชบริการของบริษทั และขอมลู
ตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และ/หรือเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และ/หรือ  Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถงึการจัดทําหรือลงนามในเอกสาร หลักฐานใดๆ และ/หรือ ปฏิบัติการ
และดําเนินการตางๆ ตามที่บุคคลดังกลาวหรือตามที่เจาหนาที่ของรัฐไทย หรอืรัฐอ่ืน หรือ ผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด และรวมถึงการหักภาษ ี
ณ ที่จาย จากเงินไดของผูลงทุน ตลอดจนมสีิทธดิําเนินการอ่ืนใดเทาที่จําเปนกรณีที่บรษิัทจะตองดําเนินการตามพันธสัญญาหรือขอตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตางประเทศ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา และใหความยินยอมดังกลาวมีผลอยูตลอดไป ถึงแมวาจะมีการยกเลิก
การใชบริการของบรษิัทแลวก็ตาม

11. บริษัทมสีิทธิยกเลกิการบริการแกผูลงทนุเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา 
12. ในกรณีที่บัญชกีองทุนไมมมีูลคาคงเหลือในบัญช ีและบัญชนีั้นไมมกีารติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 2 ป บริษทัสงวนสิทธิที่จะปดบญัชี

ดังกลาว โดยไมตองแจงใหผูลงทนุทราบ
13. ในกรณีบัญชกีองทุนมีหนวยลงทุนแตมมีูลคารวมกันทุกกองทุนตํ่ากวา 500 บาท หรือตํ่ากวาจํานวนหรือมูลคาที่บริษทัอาจไดกําหนดเปนครั้งคราว และ

ผูลงทุนไมมีการติดตอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานบัญชีนัน้เปนเวลานานตดิตอกันเกิน 2 ป โดยเมื่อบรษิัทไดแจงผูลงทนุตามที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงไว
กับบรษิัท และใหถือวาผูลงทุนยนิยอมใหบรษิัททําการขายหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่บรษิัทไดแจงไวในหนังสือแจงเกี่ยวกับมลูคาขั้นตํ่าของหนวย
ลงทุนขางตนและใหบรษิัทนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนดังกลาวสงใหผูลงทุนโดยมิชกัชาโดยนําสงเขาบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ขอมูลที่
ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบรษิัทหรือนําสงเปนเช็คสั่งจายผูลงทนุไปยังที่อยูที่ผูลงทุนไดเคยแจงไวกับบรษิัทและบรษิัทสามารถปดบญัชีกองทุนดังกลาวได
ทันที โดยไมตองแจงใหผูลงทุนทราบ

14.  การติดตอ หนังสือติดตอ และ/หรือ หนังสือบอกกลาว และ/หรือ เอกสารอ่ืนใด ที่จะติดตอหรือสงใหแกผูลงทุน โดยบริษทัจะติดตอดวยวิธใีดกไ็ดไมวา
จะเปนการแจงทาง โทรศัพท โทรเลข โทรสาร อีเมล ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียนก็ตามหรือใหคนนําไปสงเอง หรือการติดตอสื่อสาร
ดวยวิธีอ่ืนใด ในกรณทีี่ไดสงไปยัง เลขหมายโทรศัพท โทรสาร อีเมล ที่อยูที่ระบุไวในคําขอ หรือที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือ
ครั้งหลังสดุแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูลงทุนแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวา ผูลงทุนจะไดรับดวยตนเองหรือไมก็ตาม หรือจะมีผูรับไวหรือไมกต็าม
ในกรณีที่สงใหไมไดเพราะผูลงทุนยายที่อยูหรือที่อยูทีก่ลาวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผูลงทุนไมไดแจงการยายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือ
การรื้อถอนนั้นเปนหนังสือถึงบรษิัท กด็ี หรือสงใหไมไดเพราะการแจงการเปลีย่นแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลงัสุดไมถกูตองก็ด ีใหถือวาผูลงทุนไดรับ
และทราบหนังสือติดตอ คําบอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของบรษิัทแลวโดยชอบ

15. ผูลงทุนรบัทราบเปนอยางดีแลววา บริษัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลใดๆที่ทําหนาที่เปนตัวแทนสนบัสนุน 
รวมทั้งพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทนุของบุคคลดังกลาวมีหนาที่และความผูกพันที่จะตองปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของหนวยงานราชการ หนวยงานอ่ืนใด หรือผูมีอํานาจอ่ืนใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูลงทุนจึงตกลงยินยอมให
ความรวมมือกบับรษิัท และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนตวัแทนสนับสนุน รวมทั้ง
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของบุคคลดังกลาว อยางเต็มความสามารถ

16. ผูลงทุนและบริษทั ตกลงรวมกันวาความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอกําหนดและเงื่อนไขขอใด หรือบางสวนยอมไมมีผลกระทบตอขอกําหนดและ
เงื่อนไขขออ่ืนๆ หรือขอ กําหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยูทั้งหมด โดยใหขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กลาวมานี้มีผลบังคับใชอยูตอไปจนกวาจะ
สิ้นสดุลง หากขอกําหนดและเงื่อนไขหรือขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี ้ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
รวมถึงประกาศอ่ืนใดจากสํานักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และการแตงตั้ง
ตัวแทนสนับสนุน ใหขอความตามขอกําหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ใชบังคับเฉพาะที่ไมขดัหรือแยงกับประกาศดังกลาว

ขอตกลงการใชบริการ
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กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ เพื่อใชในการประเมนิความเหมาะสมในการลงทุนใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่ยอมรับได คะแนน 
1) ปจจุบันทานอายุ 

1. มากกวา 55 ป                2.  45-55 ป                   3. 35-44 ป              4.   นอยกวา 35 ป   
 

2)  ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน คาผอนบาน รถ คาใชจายสวนตัว และคาเลี้ยงดูครอบครวั เปนสัดสวนเทาใด 
     1.   มากกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด                      2.  ระหวางรอยละ 50 ถึงรอยละ 75 ของรายไดทั้งหมด 
     3.   ระหวางรอยละ 25 ถึงรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด         4.  นอยกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งหมด   

 

3)  ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร 
     1.   มีทรัพยสินนอยกวาหน้ีสิน                                     2.  มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน   
     3.   มีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน                                       4.  มีความมั่นใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชีวติหลังเกษียณอายุแลว  

 

4)  ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรพัยสินกลุมใดตอไปน้ีบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
     1.   เงินฝากธนาคาร                                             2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบตัรรัฐบาล   
     3.   หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี                              4.  หุนสามัญ หรือกองทุนรวมหุน หรือสินทรพัยอ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง   
**สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอที่คะแนนสูงสดุ** 

 

5)  ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมคีวามจําเปนตองใชเงินลงทุนน้ี  
     1.  ไมเกิน 1 ป                     2.  1 ถึง 3 ป                 3.  3 ถึง 5 ป              4.  มากกวา 5 ป  

 

6)  วัตถปุระสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ  
     1.   เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสม่ําเสมอแตต่ําได                   2.  เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนทีส่ม่ําเสมอ แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดบาง     
     3.   เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนทีสู่งขึ้น แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินตนไดมากขึ้น   4.  เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเสี่ยงที่จะสูญเงินตนสวนใหญได   

 

7)  เมื่อพิจารณารูปแสดงตวัอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง ทานเต็มใจทีจ่ะลงทุนในกลุมการลงทุนใดมากทีสุ่ด  
 

      
 
 
 
 
      
 
     1.   กลุมการลงทุนที่ 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย     
     2.   กลุมการลงทุนที่ 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%   
     3.   กลุมการลงทุนที่ 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%      
     4.   กลุมการลงทุนที่ 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%   

 

8)  ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินที่มีโอกาสไดรบัผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทนุสูงดวยเชนกัน ทานจะรูสกึอยางไร  
     1.   กังวลและตื่นตระหนกกลวัขาดทุน                                2.  ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง   
     3.   เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหน่ึง                    4.  ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะไดรับสูงขึ้น   

 

9)  ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรบัตัวลดลงในสัดสวนเทาใด  
     1.   5% หรือนอยกวา 2.   มากกวา 5%-10%   3.  มากกวา 10%-20%                        4.  มากกวา 20% ขึ้นไป 

 

10) หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปน้ีทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ทานจะทําอยางไร 
1. ตกใจ และตองการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง                          2.  กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางสวนไปในทรพัยสินที่เสี่ยงนอยลง 
3.  อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรบัตัวกลับมา              4.  ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาวและจะเพิม่เงินลงทุนในแบบเดมิเพือ่เฉลี่ยตนทุน 

 

สําหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ  (คําถามขอ 11 และ 12 ใชเปนขอมลูเพื่อประกอบการใหคาํแนะนํา) 
11) การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรบัผลตอบแทนในอัตราทีสู่งมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงิน    
    ลงทุนทั้งหมด และอาจตองลงเงินชดเชยเพิ่มบางสวน  ทานยอมรบัไดเพียงใด 
      1.   ไมได     2.   ไดบาง                         3.  ได 

 

สําหรับการลงทุนในตางประเทศ 
12) นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว  ทานสามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไดเพียงใด 
     1.   ไมได  2. ไดบาง                         3.  ได 

กําไร 

ขาดทุน 

1                2                3            4  

 รวมคะแนน 

ผูลงทุนควรพิจารณาการจัดสรรการลงทุน (Basis Asset Allocation) ใหสอดคลองกับผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของตนเอง 

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) 

1/2 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………….……………..……………   เลขที่บัตรประชาชน ……………………….……………………………………………………………………………… 



1. ขาพเจายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาท่ีของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน ("suitability test") และระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับได และขอ
รับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเปนจริง และเปนปจจุบันทุกประการ และขาพเจารับทราบวา การท่ีขาพเจาใหขอมูลท่ีเปนความจริง ถูกตอง เปนปจจุบัน และครบถวนตามท่ีบริษัทจัดการรองขอ ยอมมีผลตอการใหบริการ
หรือการใหคําแนะนําท่ีขาพเจาจะไดรับจากบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ 

2. เมื่อเจาหนาท่ีของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการไดทําการประเมิน suitability test และไดแจงใหขาพเจาทราบถึงผลการประเมิน suitability test และระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับได รวมท้ังใหคําแนะนํา
เบ้ืองตนเพื่อใหขาพเจาเขาใจความสําคัญในการจัดสรรและกําหนดสัดสวนการลงทุนท่ีเหมาะสม ("basic asset allocation") ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินท่ีขาพเจาไดใหขอมลูไวกับเจาหนาท่ีของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขาย
ของบริษัทจัดการ  ถือไดวาขาพเจารับทราบผลการประเมิน suitability test และระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับแลว  

3. ขาพเจารับทราบวา การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของขาพเจาเอง ซ่ึงไมผูกพันกับผลการประเมิน  suitability test ของขาพเจาเอง และอาจมิไดเปนไปตามระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับไดซ่ึงไดรับจากผลการประเมินนี้  
ขาพเจาตกลงและยอมรับทราบความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนของขาพเจาเอง ในกรณีท่ีขาพเจาตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกวาระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับไดซ่ึงไดรับจากผลการประเมนินี ้ขาพเจาตกลงและยินยอม
รับความเส่ียงของการลงทุนดังกลาวนั้นเอง และขาพเจายอมรับวาการลงทุนของขาพเจาอาจไมเปนไปตามผลการประเมินนี้ และอาจไมแนนอนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินนี้ได  

  
 

 

สวนท่ี 1  เกณฑการคิดคะแนน 

ตอบ ขอ 1 = 1 คะแนน            ตอบ ขอ 2 = 2 คะแนน             ตอบ ขอ 3 = 3 คะแนน            ตอบ ขอ 4 = 4 คะแนน 
สําหรับขอ 4 หากตอบหลายขอใหเลือกขอท่ีคะแนนสูงสุด     โดยรวมคะแนนขอ 1-10     สําหรับขอ 11 และ 12 ไมนํามาคิดคะแนน 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับ ประเภทผุลงทุน ตราสารท่ีสามารถลงทุน 
นอยกวา 15 1 เส่ียงตํ่า ตราสารหนี้ / ตราสารทุนเพียงเลก็นอย / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1 

15-21 2 เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางสวน / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1-4 
22-29 3 เส่ียงปานกลางคอนขางสูง ตราสารหนี้ / ตราสารทุนบางสวน-ปานกลาง / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1-5 
30-36 4 เส่ียงสูง ตราสารหนี้ / ตราสารทุนปานกลาง / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1-7 

37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก ตราสารหนี้ / ตราสารทุนคอนขางมาก / หนวยลงทุนท่ีมีระดับความเส่ียง 1-8  
สวนท่ี 3 ตัวอยางคําแนะนําเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 
 

ประเภทผูลงทุน 
สัดสวนการลงทุน 

เงินฝากและ 
ตราสารหนี้ระยะสัน้ 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ท่ีมีอายุมากกวา 1 ป 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เส่ียงตํ่า >60% <20% <10% <5% 
เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า <20% <70% <20% <10% 
เส่ียงปานกลางคอนขางสูง <10%                                                                                 <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 
เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
ตารางระดับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนประเภทตาง ๆ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง ประเภท ประเภทหลักทรัพยท่ีลงทุนเปนหลัก 

เส่ียงตํ่า 1 
กองทุนรวมตลาดเงนิท่ี
ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

 

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืน
ตามท่ีสํานักงานกําหนด  ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสิน
หรือเขาทําสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน 

เส่ียงปานกลาง 
คอนขางตํ่า 

2 กองทุนรวมตลาดเงนิ 
มีนโยบายลงทุนในตางประเทศบางสวน แตไมเกินรอยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป
นับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญานั้น รวมท้ังม ีportfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน 

3 
กองทุนรวม 

พันธบัตรรัฐบาล 
มีนโยบายเนนลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบปบัญชไีมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

4 กองทุนรวมตราสารหนี ้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป  

เส่ียงปานกลาง
คอนขางสูง 

5 กองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนไดท้ังในตราสารทุนและตราสารหนี ้

เส่ียงสูง 
6 กองทุนรวมตราสารทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเปนหลกัโดยเฉลี่ยรอบปบัญชไีมนอยกวารอยละ 65 ของ NAV  

7 
กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม 
มีนโยบายมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลีย่รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV  

เส่ียงสูงมาก 
 

8* 
กองทุนท่ีมีการลงทุนใน

ทรัพยสินทางเลือก 
มีนโยบายลงทุนในทรัพยสินท่ีเปนทางเลือกใหมในการลงทุนหรือมีโครงสรางซับซอน เขาใจยาก เชน REITs / Infrastructure fund / property fund / 
commodity / gold fund / oil fund / derivatives ท่ีไมใชเพื่อ hedging ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีมลีักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงท่ีไมคุมครองเงนิตน  

 

ระดับความเส่ียง 
ท่ีลูกคายอมรับได 

  

ผูบันทึก........................................................ 
วันที่.............................................................. 

 

ผูตรวจสอบ............................................. 
วันที่........................................................ 

สําหรับเจาหนาท่ี / For Officer 
เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน /Unitholder  

No.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… No.2 ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….………… 

No.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… No.4 ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….………… 
ความเห็นเพิ่มเติมของเจาหนาท่ี  (ระดับความเส่ียงท่ีลูกคายอมรับได) 
...................................................................................................................................................………………………………………………………………….............................................................................. 
..............................................................................................................................................................…………………………………………………………………................................................................... 

ลงชื่อ /Signature…………………...………..………………….………………………………..……….ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder     
                              วันที่................................................................... 
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 ฉบับจดัทําโดย ทีมงาน FATCA ของอตุสาหกรรม บลจ. / Prepared by FATCA working team of Thai Asset Management Industry 

 

   
หนังสือฉบับนี้มอบใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด  (ในหนังสือฉบับนี้เรียกวา “ผูรับ”) เพ่ือประโยชนของผูรับ และบุคคลท่ีสาม  
ตามท่ีกลาวถึงในสวนท่ี 4 ของหนังสือฉบับนี ้โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวท้ังหมดเปนผูรับหนังสือฉบับนี้เชนกัน 
This form is provided to One Asset Management Limited (shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and  
the third parties referred to in Part 4 of this form and it’s shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  

ขอมูล/คํายืนยัน/และขอตกลงของลูกคา Customer’s Information / representation / and agreements 

วันท่ี/Date ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ เลขท่ีบัญชี/Account No. ……………………………………………... 
ผูขอเปดบัญชี/ผูใชบรกิาร Applicant’s Name/Name of user of the financial service 
คํานําหนา/ชือ่/นามสกุล/Title/Name/Surname :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..… 

สัญชาติ (โปรดระบุทุกสญัชาติท่ีทานถือ) / Nationality(ies) Please specify all nationalities that you hold.: ……………………………………………………………………………………………………. 
บัตรประชาชน เลขท่ี (สําหรับคนไทย) 

Thai Citizen ID Card No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 
 

หนังสือเดินทาง เลขท่ี (เฉพาะคนตางชาติ) 
Passport No. (Non-Thai only): ………………………………………………..…………………… 
ออกโดยประเทศ / Issue by Country: …………………………………………………………….. 

สวนท่ี 1 / Part 1 สถานะของลูกคา / Status of Customer 
โปรดเลอืกทําเครื่องหมายในชองท่ีสอดคลองกับสถานะของทาน / Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

1.1 คําถามเพ่ือตรวจสอบสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status check 
หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึง่ แสดงวา ทานเปนบคุคลอเมรกิา ตามกฎหมาย FATCA   โปรดกรอกแบบฟอรม W-9 และโปรดขามคําถามในสวนท่ี 1.2 (คําถามเพิ่มเติม) ขางทายนี ้
หากทานตอบวา “ไมใช” ในทุกขอในสวนนี้ โปรดตอบคําถามในสวนท่ี 1.2 (คําถามเพิ่มเตมิ) ขางทายนี้  
If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9 and Please Skip part 1.2 (Additional Questions) below. 
If you check “No” in every box. Please answer the questions in section 1.2 (Additional Questions) below. 
  ทานเปนพลเมืองอเมริกัน ใชหรือไม  Are you a U.S. Citizen? ใช/Yes  ไมใช/No  

โปรดตอบ “ใช” หากทานเปนพลเมืองอเมรกิัน แมวาจะอาศัยอยูนอกสหรฐัอเมรกิา You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.  
โปรดตอบ “ใช” หากทานมีสถานะเปนพลเมืองของหลายประเทศและหนึ่งในนั้นคอืเปนพลเมืองอเมริกนัYou must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S.citizenship. 
โปรดตอบ “ใช หากทานเกิดในสหรฐัอเมรกิา (หรือดินแดนท่ีเปนของสหรัฐอเมริกา) และยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกนัอยางสมบรูณตามกฎหมาย You must answer "Yes" if you were 
born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 

  ทานเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถิน่ท่ีอยูถาวรอยางถกูตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เชน กรีนการด)  ใชหรือไม  
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

ใช/Yes  ไมใช/No  

โปรดตอบ “ใช” หากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาไดออกบัตรประจําตัวผูมีถิ่นท่ีอยูถาวรอยางถูกตองตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาใหแกทาน ไมวาบัตรดังกลาว 
ของทานจะหมดอายุแลวหรือไม ณ วันท่ีทานกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรมนี้ 
ควรตอบ “ไมใช” หากบัตรดังกลาวของทานไดถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอยางเปนทางการแลว ณ วันท่ี ทานกรอกและลงลายมือช่ือในแบบฟอรมนี้ 
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. 
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 

  ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในสหรัฐอเมริกาเพ่ือวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมรกิา ใชหรือไม 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ใช/Yes  ไมใช/No  

ทานอาจถูกพิจารณาวาเปนผูมีถิน่ท่ีอยูในสหรัฐอเมรกิาหากเปนไปตามเกณฑ “Substantial Physical Presence Test” เชน ในปปจจุบนั ทานอยูในสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วัน เปนตน และ  
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศกึษาขอมูลในเว็บไซตของ หนวยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา  
(Internal Revenue Service: IRS 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”, for instance, 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. 

1.2 คําถามเพ่ิมเติม / Additional Questions 
(โปรดขามคําถามในสวนนี้หากทานแสดงตนวาเปนคนอเมรกัิน ตามขอ 1 - 3 และ ไดกรอกแบบฟอรม W-9  แลว) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1 - 3 above, but you have to submit W-9) 
หากทานตอบวา “ใช” ในขอใดขอหนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม W-8BEN พรอมท้ังแนบเอกสาร ดังนี ้If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s) 
(1)  สําเนาบัตรประชาชนสําหรับคนไทย (หนังสือเดินทางสําหรับคนตางชาติท่ีแสดงวาไมใชคนอเมริกัน)  และ 

A copy of Thai Citizen ID card ( or passport  in case you are  not a Thai citizen which indicate that you are not  a US Person) and 
(2) สําเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีท่ีตอบ ”ใช”  ในขอ ❹ ขางลางนี้  

A copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 
  ทานเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเปนของสหรัฐอเมริกา) แตไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณตามกฎหมายแลว ใชหรอืไม 

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
ใช/Yes  ไมใช/No  

  ทานมีท่ีอยูอาศยัในปจจุบัน หรือท่ีอยูเพ่ือการติดตอในสหรัฐอเมรกิา สําหรบับัญชีท่ีเปดไวกับ/ผานผูรับ ใชหรือไม  
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened with/through the Receiver? 

ใช/Yes  ไมใช/No  

  ทานมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมรกิา เพ่ือการติดตอทานหรอืบุคคลอืน่ท่ีเก่ียวของกับบัญชีท่ีเปดไวกับ/ผาน /หรอืมีอยูกับผูรับ ใชหรือไม 
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or maintained with 
the Receiver? 

ใช/Yes  ไมใช/No  

  ทานมีคําสั่งทํารายการโอนเงินเปนประจําโดยอัตโนมัติจากบัญชีท่ีเปดไวกับ/ผาน/ หรือมีอยูกับผูรับ ไปยังบัญช ีในสหรฐัอเมริกา ใชหรือไม 
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to an account maintained in the U.S.? 

ใช/Yes  ไมใช/No  

   ทานมีการมอบอํานาจหรือใหอํานาจการลงลายมือชื่อแกบุคคลท่ีมีท่ีอยูในสหรัฐอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับบัญชีท่ีเปดไวกับ/ผาน/หรือมีอยูกับผูรับ 
ใชหรือไม 
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver granted to person with 
U.S. address? 

ใช/Yes  ไมใช/No  

แบบแจงสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน 
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person 

FATCA FORM 
สําหรับลูกคาประเภทบุคคลธรรมดา 

For Individual Customer 

Page 1/2 



 ฉบับจดัทําโดย ทีมงาน FATCA ของอตุสาหกรรม บลจ. / Prepared by FATCA working team of Thai Asset Management Industry Page 2/2 

สวนท่ี 2 / Part 2 การยืนยันและการเปลีย่นแปลงสถานะ / Confirmation and Change of Status 
1. ทานยืนยันวา ขอความขางตนเปนความจริง ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ 

You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2.  ทานรับทราบและตกลงวา หากทานมีสถานะเปนบุคคลอเมริกัน แตขอมูลท่ีใหตามแบบฟอรมนี้ หรือตามแบบฟอรม W-9 เปนขอมูลอันเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ ผูรับมีสิทธิใช

ดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีผูรับเห็นสมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be entitled 
to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 

3.  ทานตกลงท่ีจะแจงใหผูรับ ไดทราบและนําสงเอกสารประกอบใหแกผูรับ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณเปล่ียนแปลงอันทําใหขอมูลของทานท่ีระบุในแบบฟอรมนี้ไมถูกตอง และในกรณีท่ี
ผูรับมีการรองขอเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมเพิ่มเติม ทานตกลงท่ีจะดําเนินการใหแลวเสร็จตามท่ีไดรับการรองขอภายในเวลาท่ีผูรับกําหนด 
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be 
incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 

4. ทานรับทราบและตกลงวา ในกรณีท่ีทานไมไดดําเนินการตามขอ 3 ขางตน หรือมีการนําสงขอมูลอนัเปนเท็จ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนสมบูรณ เกี่ยวกับสถานะของทาน ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจ
แตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ตามท่ีผูรับเห็นสมควร 
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to the 
Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver. 

สวนท่ี 3 / Part 3 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลและการหักบัญช ี/ Authorization for information disclosure and account withholding 
ทานตกลงใหความยินยอม ท่ีไมอาจยกเลิกเพิกถอนแกผูรับในการดําเนินการดังตอไปนี้ You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 
1.   เปดเผยขอมูลตางๆ ของทานใหแกบริษัทในกลุมของผูรับ (ในการปฏิบัติตาม FATCA หรือกฎหมายใดๆ) หนวยงานจัดเก็บภาษีอากร และหนวยงานราชการใดๆ ท้ังในประเทศ และ/หรือ 

ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ขอมูลดังกลาวรวมถึง ช่ือลูกคา ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตาม
หลักเกณฑเรื่อง FATCA (คือ เปนผูปฏิบัติตาม หรือผูไมใหความรวมมือ) จํานวนเงินหรือมูลคาคงเหลือในบัญชี การจายเงินเขา-ออกจากบัญชี รายการเคล่ือนไหวทางบัญชี จํานวนเงิน ประเภท
และมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน และ/หรือ ทรัพยสินอื่น ๆ ท่ีมีอยูกับผูรับ และ/หรือเปดบัญชีผานผูรับ ตลอดจนจํานวนรายได และขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจ 
ท่ีอาจถูกรองขอโดยบริษัทในกลุมของผูรับ หนวยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ดวย 
Disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, 
including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), 
account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held 
with or account opened through the Receiver, 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 the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; and 

2.   หักเงินจากบัญชีของทานท่ีมีกับผูรบัหรือเปดผานผูรับ รวมถึงเงินไดท่ีทานไดรบัจากบัญชีดังกลาวในจํานวนท่ีกําหนดโดยหนวยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS 
ภายใตบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงขอตกลงใด ๆ ระหวางผูรับกับหนวยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว 
Withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account in the amount as required by the local and/or foreign tax authorities, 
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3.  หากทานไมใหขอมูลท่ีจําเปนตอการพิจารณาสถานะความเปนบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือขอมูลท่ีจําเปนตองรายงานใหแกผูรับ หรือไมใหคํายินยอมใหผูรับดําเนินการอื่นใด 
รวมถึงการเปดเผยขอมูลและการหัก ณ ท่ีจาย ตามท่ีระบุในหนังสือฉบบันี้   ผูรับมีสิทธิใชดุลยพินิจแตเพียงฝายเดียวท่ีจะยุติความสัมพันธทางการเงิน/ทางธุรกิจกับทาน ไมวาท้ังหมด หรือบางสวน 
ตามท่ีผูรับเห็นสมควร  
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 Receiver, or if you  
fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with 
you as may be deemed appropriate by the Receiver. 

สวนท่ี 4 / Part 4 การอนุญาตใหบุคคลท่ีสามใชประโยชนและขอตกลงในเอกสารนี ้/ Customer’s authorization for the third parties to use  this form, information disclosure, 
consent and agreement in this form  

เพื่อความสะดวกของทาน (ลูกคา/ผูขอใชบริการ) และเปนการลดภาระความซ้ําซอนของทานในการนําสงเอกสาร/ขอมูล/คํายินยอมใหกับบริษัทและสถาบันการเงินตางๆ ท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ 
ท่ีผูรับเปนตัวแทนขาย(หรือเปนผูจัดจาํหนาย) เปนรายๆ ไป รวมท้ังกรณีท่ีทานเปดบัญชีกับบริษัท/สถาบันการเงินใดๆ ผานผูรับ  โดยหนังสือฉบับนี้ ทานรับทราบและยินยอมใหบุคคลดังตอไปนี้ท้ังหมด
(อันไดแก 1.บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินใดๆ ท่ีทานทําธุรกรรมทางการเงินผาน หรือเปดบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือใชบริการทางการเงินอื่นใดท้ังโดยตรงหรือผานผูรับ  
2. ผูสนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผูเกี่ยวของกับบริษัทจัดการ /กองทุน/สถาบันการเงินดังกลาวขางตน,  และ 3. สมาชิกของกลุมธุรกิจทางการเงินของผูรับ, 4. ตัวแทน หรือผูท่ีเกี่ยวของ หรือบริษัท 
ในเครือ ของบุคคลดังกลาวขางตนท้ังหมด) ท้ังในปจจุบันและอนาคตมีสทิธิใชเอกสารขอมูล คํายืนยันและคํายินยอมใด ๆ  เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปดเผยขอมูล หรือหัก ณ ท่ีจาย ตามเอกสารฉบับ
นี้และเอกสาร/ขอมูลท่ีอางถึง (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “เอกสารและขอมูล”) ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) เสมือนหนี่งวา ทานไดมอบเอกสารและขอมูลนั้น และไดใหคํายืนยัน/คํายินยอมกับบุคคลดังกลาวขางตนทุกราย และใหบุคคลดังกลาวขางตนและ
หนวยงานราชการท้ังในและตางประเทศและบุคคลท่ีเกีย่วของทุกรายสามารถนาํสง / ใชเอกสารและขอมูลใดๆของทานระหวางกนัได ไมวาจะอยูในรปูสําเนาหรือเอกสารฉบับจริง ก็ใหมีผลผูกพันกับทาน
ทุกประการ  

In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to 
each and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s)  
(i.e.,  1. any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or 
through  the Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of Financial 
Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future  to use any documents, information, 
affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the “Document and Information”) in 
accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  you  have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) yourself .You further 
hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves. 

ขาพเจารับทราบและตกลงปฏบิัติตามขอกําหนด ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธทางการเงิน/ 
ทางธุรกิจกับขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี ้จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, account 
withholding and termination of banking/business relationship. 
ลายมือชื่อผูขอเปดบัญช ี                     
Applicant’s Signature                        _______________________________________________________ วันท่ี / Date___________________________________________ 
สวนนีส้ําหรับเจาหนาท่ีของ ผูรับ เทานั้น / This part is for officer of Receiver’s  use only 

 
 

 ________________________วันท่ี / date____________ 
ลายมือชื่อเจาหนาท่ีรับเอกสาร 

Signature of Officer who receives the document 

เอกสารประกอบ (ถามี) / Attachment (if any) 
W-9 
W-8BEN 

    สําเนาบัตรประชาชน/หนงัสอืเดินทาง     
    สําเนาหนงัสอืรับรองการสละ/เสียสญัชาตอิเมริกนั  
    (เฉพาะกรณีท่ีตอบ “ใช” ในขอ 4) 

กรณีท่ีตอบวา “ใช” ขอใดขอหนึ่ง 
 
_____________________________วันท่ี / Date______________ 

ผูมีอํานาจลงนาม 
Authorized Person 

 



เอกสารประกอบ คําขอเปิดบัญชี /ขอทบทวนแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทุน (ขอเปิดบัญชีใหม่) 

(เอกสาร 1 ชุด ตอ 1 การเปดบัญช ีถาหากมีมากวา 1 บัญช ีตองแยกกนั) 
• กรณีเป็น บุคคลทัวไป  
1.  สาํเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให (พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง)  
2.  สาํเนา ทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อ และเลขประจาํตัวประชาชน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
3.  สาํเนา สมุดบัญชีเงินฝาก (หนาทีร่ะบุชือ่และเลขที่บญัช)ี สาํหรบัการรับเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
4.  สาํเนา ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
• กรณีเป็น นิติบุคคล  
1.   สําเนา หนังสอืรบัรองบริษัททีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 3 เดือน (พรอมรบัรองสําเนาถกูตอง)  
2.  สาํเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกใหของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม (พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง)  
3.  สาํเนา ทะเบียนบานทีป่รากฏชื่อ และเลขประจาํตัวประชาชน ของกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม (กรณทีี่บตัรแสดงตนไมแสดงทีอ่ยูไวบนบัตร) (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
4. สําเนา สมุดบญัชีเงินฝาก (หนาที่ระบุชื่อและเลขทีบ่ัญช)ี สําหรับการรบัเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง) 
5.  สาํเนา ใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) 
6.  สาํเนา บญัชีรายชือ่ผูถอืหุน (บอจ.5) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
7.  รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงคขอเปดบัญชหีรอืทําธุรกรรม 
• กรณีผู้เปิดบัญชีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่าํกวา 20 ปบริบรูณ) 
1.  ใหเปดบัญชีเปนบญัชี ประเภท “เพ่ือ” โดยใหบิดาและมารดา หรือผูปกครอง เปนผูลงนามในเอกสารใบเปดบญัช ี

2. กรณทีี่บดิาและมารดาจดทะเบียนสมรส แตบิดาหรอืมารดาประสงคจะลงนามเปนผูเปดบัญชเีพียงฝายเดียว ตองมีหนงัสือยินยอมใหเปดบญัชจีากอีกฝาย  
3. สําเนาใบสูตบิตัรที่เปนของผูเยาว (พรอมรับรองสาํเนาถกูตองโดยบดิาและมารดา หรอืผูปกครอง)  
4. สําเนา ทะเบยีนบานทีป่รากฏชื่อผูเยาวอาศยัอยู (พรอมรับรองสาํเนาถูกตองโดยบดิาและมารดา หรอืผูปกครอง)  
5. สําเนา บัตรประจําตวัประชาชน / บตัรขาราชการ / หนังสอืเดินทาง / ใบตางดาว / บตัรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกใหของบิดา มารดา หรอืผูปกครอง (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 
6. สําเนา ทะเบยีนบานที่ปรากฏชือ่ และเลขประจาํตวัประชาชนของบดิา มารดา หรือผูปกครอง (พรอมรบัรองสาํเนาถูกตอง) 
7. หลักฐานแสดงการเปนผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย (ถามี) 
8. สําเนา สมุดบญัชีเงินฝาก (หนาทีร่ะบุชือ่และเลขทีบ่ัญช)ี สาํหรบัการรบัเงินปนผล หรอืการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน (พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง) 
• กรณีสมัครใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ 

1.  หนังสอืยนิยอมใหหักบัญชีเงินฝาก (ลงลายมือชือ่ใหตรงกับลายมือชื่อทีใ่หไวกบัธนาคาร) 
2.  สาํเนา สมุดบัญชทีีจ่ะใชบริการหกับญัชธีนาคารอตัโนมัต ิ(หนาทีร่ะบุชือ่และเลขที่บญัชี พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง)  
หมายเหตุ  รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี  
1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  2. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  5. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  6. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
7. ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จาํกดั (มหาชน) 8. ธนาคาร ไทยเครดติ เพ่ือรายยอย จาํกดั (มหาชน) 9. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
10. ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน)  11. ธนาคาร ออมสิน 

 รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนําฝากเช็คเข้าบัญชี ดังนี  

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 2. ธนาคาร ซิตีแ้บงก สาขากรุงเทพฯ 3. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)   
4 ธนาคาร ยูโอบ ีจํากัด (มหาชน)  5. ธนาคารทิสโก จาํกดั (มหาชน) 

รายชือธนาคารทีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ดังนี  
1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   2. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   3. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน)  
4. ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)  5. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  6. ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคาร เกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 8. ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

**** คําแนะนํา **** 
  กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง)  
 กรุณากรอกรายละเอยีดใหครบถวน เกี่ยวกับการรูจกัลูกคาและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับลกูคา (KYC/CDD) และการประเมินความเหมาะสม 

ในการลงทุน (Investment Suitability Assessment Form) ตามกฎของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด  
  สําเนาเอกสารที่ยืน่ประกอบ โปรดรบัรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบบั  
  สถานที่ หรือทีอ่ยูในการจดัสงเอกสารของผูถอืหนวย ควรเปนทีอ่ยูที่สะดวกตอการรับเอกสารโดยทางไปรษณยี หรือไปรษณยีลงทะเบียน  
  ไม่ให้ระบุทีอ่ยูเปนตูปณ. ไปรษณีย 
  เอกสารทกุชนิดทีย่ื่นตอนายทะเบยีน หากปรากฏวามีการแกไข ขดู ลบ ขดี ฆา ตองลงลายมือชื่อกํากบัการแกไขทุกครั้ง  



หนังสือยินยอมใหหักบญัชีเงินฝาก

เขียนที่ _______________________________________
วันที่ ____ เดือน ________________ พ.ศ. __________

เรียน ผูจัดการธนาคาร ___________________________________ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ/สาขา __________________________
ขาพเจา __________________________________________________ เจาของบญัชีเงินฝากประเภท __________________________

บัญชีเลขที ่______________________________________ ชื่อบัญช ี____________________________________________________________
สถานที่ติดตอ เลขที ่______________ ตรอก/ซอย __________________________________ ถนน ___________________________________
ตําบล/แขวง _______________________________ อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย ______________________________ โทร. _____________________________________________________________________

มีความประสงคใหธนาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บริษัท ________________________________________________________ จํากัด (ตอไปนีเ้รียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนเงินที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้ทีธ่นาคารไดรับจากบรษัิท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบญัชีของบรษัิท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนี ้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบรษัิทดังกลาว หากปรากฎใน
ภายหลังวาจํานวนเงินทีบ่ริษัทแจงแกธนาคารนัน้ไมถูกตอง และธนาคารไดทาํการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้หรอืส่ือขอมูลอิเล็กทรอนกิสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดาํเนินการเรียกรองเงินจํานวนดงักลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้
ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหกัโอนจากบญัชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนีแ้กบรษัิท
ตามใบแจงหนีห้รือส่ือขอมลูอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรบัจากบรษัิท และขาพเจายอมรบัวาธนาคารจะหกัเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อ
เงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบญัชี
แตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดงักลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรบัเงิน
และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลง
ใหหนังสือขอใหหักบญัชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบังคับสําหรับบญัชีเง ินฝากหมายเลขที่ไดเปล่ียนแปลงนัน้ๆ ไดดวยทกุประการ

การขอใหหักบญัชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทนีับแตวันทาํหนังสือนีแ้ละใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน
โดยทําเปนลายลักษรอักษรใหธนาคารและบรษัิททราบ

ขอแสดงความนับถอื

ลงชื่อ ___________________________________________ ผูใหความยินยอม
( ................................................. )

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง

ลงชื่อ ____________________________________________ ลงชื่อ ____________________________________________
( ................................................. ) ( ................................................. )

ลายมือชือผ้รับมอบอํานาจสาขาู  (ชัน ก.)
ระบุชือ / เลขทีบัตรพนักงาน ………

สวนที่ 1 สําหรับธนาคาร

(สําหรับบริษัทฯ)

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 
โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด
One Asset Management Limited



หนังสือยินยอมใหหักบญัชีเงินฝาก

เขียนที่ _______________________________________
วันที่ ____ เดือน ________________ พ.ศ. __________

เรียน ผูจัดการธนาคาร ___________________________________ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ/สาขา __________________________
ขาพเจา __________________________________________________ เจาของบญัชีเงินฝากประเภท __________________________

บัญชีเลขที ่______________________________________ ชื่อบัญช ี____________________________________________________________
สถานที่ติดตอ เลขที ่______________ ตรอก/ซอย __________________________________ ถนน ___________________________________
ตําบล/แขวง _______________________________ อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย ______________________________ โทร. _____________________________________________________________________

มีความประสงคใหธนาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บริษัท ________________________________________________________ จํากัด (ตอไปนีเ้รียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนเงินที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้ทีธ่นาคารไดรับจากบรษัิท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบญัชีของบรษัิท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนี ้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบรษัิทดังกลาว หากปรากฎใน
ภายหลังวาจํานวนเงินทีบ่ริษัทแจงแกธนาคารนัน้ไมถูกตอง และธนาคารไดทาํการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้หรอืส่ือขอมูลอิเล็กทรอนกิสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดาํเนินการเรียกรองเงินจํานวนดงักลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้
ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหกัโอนจากบญัชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนีแ้กบรษัิท
ตามใบแจงหนีห้รือส่ือขอมลูอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรบัจากบรษัิท และขาพเจายอมรบัวาธนาคารจะหกัเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อ
เงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบญัชี
แตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดงักลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรบัเงิน
และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลง
ใหหนังสือขอใหหักบญัชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบังคับสําหรับบญัชีเง ินฝากหมายเลขที่ไดเปล่ียนแปลงนัน้ๆ ไดดวยทกุประการ

การขอใหหักบญัชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทนีับแตวันทาํหนังสือนีแ้ละใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน
โดยทําเปนลายลักษรอักษรใหธนาคารและบรษัิททราบ

ขอแสดงความนับถอื

ลงชื่อ ___________________________________________ ผูใหความยินยอม
( ................................................. )

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง

ลงชื่อ ____________________________________________ ลงชื่อ ____________________________________________
( ................................................. ) ( ................................................. )

ลายมือชือผ้รับมอบอํานาจสาขาู  (ชัน ก.)
ระบุชือ / เลขทีบัตรพนักงาน ………

สวนที่ 2 สําหรับบริษัทจัดการ

(สําหรับบริษัทฯ)

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 
โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด
One Asset Management Limited



ส่วนที่ 1  ส าหรับบริษัทจัดการ / นายทะเบียน 

ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้ และขอให้ค ารับรองและยืนยนัต่อบริษัทจัดการ ดังนี้ 
I/ We agree to subscribe the investment units as specified in this order and hereby represent and undertake that : 
1.   ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการ หรือ ก.ล.ต. ก าหนด  I / We shall, in any event, not cancel or revoke  
 the subscription specified in this order unless such a cancellation or revocation is made pursuant to rules and regulations prescribed by the Management Company or the SEC; 
2.   ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล หรือคู่มือภาษี หรือเอกสารอ่ืนใดที่ใช้ในการเสนอขายหนว่ยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้จัดท าข้ึนแลว้  I / We have already been in receipt of investors’ manual, 
 summary of prospectus relating to material information, tax manual or other documents in relation to the offer for sale of the investment units prepared by the Management Company; 
3.   ข้าพเจ้าได้รับค าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องตา่งๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  I/ We have already acknowledge any warning notices  
 and any disclosure of information; for instances, the risk of investment in the units, the risk of investment in mutual fund, and the relevant conflict of interest; 
4.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า การลงทุนในหนว่ยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงนิลงทุนคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงนิลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ และอาจไม่ได้รับช าระเงินคา่ขายคนื 
 หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามทีไ่ด้มีค าสั่งไว ้ท้ังนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบคุคลท่ีได้รับความเหน็ชอบ  I / We have agreed and acknowledged that 
 investment in mutual fund is not deposits and is subject to investment risk, unitholder may receive more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceed within 
 specified period or may not be able to redeem the units as ordered. Investor must be certain that they are dealing with the salesperson that certified by the SEC only; 
5.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  I / We have agreed and 
 acknowledged that the Management Company or the Registrar shall refuse the registration of transfer or pledge of units of Retirement Mutual Fund (RMF) and Long Term Equity Fund (LTF); 
6.  ในกรณีกองทุนรวมที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นท้ังจ านวน ข้าพเจ้ารับทราบค าเตอืนและความเสีย่งแล้ววา่อาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น หรือได้รับเงิน 
 คืนต่ ากว่าเงนิทุนเริ่มแรกได ้ If the fund’s investment policy includes foreign investments and the foreign exchange risk exposure is not entirely hedged,  I / We have acknowledged the warning clauses and 
 that the risks involved may result in a loss or gain from currency movements or that the final value of my investment may be lower than the original sum invested; 
7.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
 ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  When I / We have received allotment of units, I / We have acknowledged and agreed to be 
 bounded by the terms of the fund scheme which has been approved by the Office of the SEC and subsequent amendments which are lawful, including terms applied between the Management Company and 
 the unitholder which were lawful and signed by the Mutual Fund Supervisor; 
8.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ด าเนนิการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนใด โดยไม่ต้องแจ้งใหข้้าพเจ้าทราบลว่งหน้า หากระดับความเสีย่งของกองทุนนั้นสงูกวา่ระดับความเสี่ยง
 ท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้า ตามแบบประเมินระดับความเสีย่งท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุนล่าสุดท่ีข้าพเจ้าไดเ้คยให้ไว ้ยกเวน้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบความเสีย่งของกองทุนนั้นเป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นในกรณี 
 ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตก้ฎเกณฑ์ของหนว่ยงานทางการท่ีเกีย่วข้องท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต  I / We have agreed and acknowledged that the Management 
 Company reserves the right to refrain from executing the subscription order of any fund, without informing me in advance, if the risk level of the fund is higher than the acceptable risk level for myself  
 as assessed by the latest Customer Risk Profile Questionnaire I / We have previously submitted. 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 identified in the future that the Management Company or relevant authorities consider appropriate for exclusion; 
9.  ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรท าแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมี 
 การทบทวนข้อมูลเมือ่มีการเปลีย่นแปลงหรือตามระยะเวลาทีห่น่วยงานทางการก าหนด ท้ังนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใหข้้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 อาจไม่ได้รับค าแนะน าการลงทุนและอาจไม่สามารถท ารายการซือ้บางกองทุนได้  I / We have agreed and acknowledged that in order to receive suitable investment advice from the investment advisor,  
 the unitholder should complete the Customer Risk Profile Questionnaire with accurate information that is frequently updated as designated by the authorities. If the unitholder does not provide data as  
 requested in the questionnaire or only provide partial information, the unitholder may not be entitle to receive investment advice or may not be able to subscribe into some funds. 

จ านวนเงินที่ต้องการจองซื้อ 
AMOUNT 

บาท 
BAHT ตัวเลข IN NUMBER ตัวหนังสือ IN WORDS 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
Unitholder’s Signature 

AGENT NAME SALE NAME SALE CODE AUTHORIZED CASHIER 

เลขที่ใบค าสั่งซื้อ 
Subscription Order Number 

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า  I / We have agreed and acknowledged that 
☐  หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทจัดการ ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็น 
 อย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมขา้งต้น  If the fund I intend to invest has higher risk level than my acceptable risk level, of the fund does not follow asset management  
 company’s instruction, I fully understand risks of such investment and confirm to invest in the fund mentioned above. 
☐  กรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ท าสญัญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ ากว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้If the fund is invested abroad and is not higher than 90% against foreign exchange risk, the fund will have foreign exchange risk 
 exposure. This may cause investors to receive return lower than initial amount of investment. 

ในกรณีที่ช าระด้วยเช็ค โปรดใช้เช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น (Only cheque in the same clearing area is accepted) 

ชื่อกองทุน .................................................................................................................................................................... วันที่ ............................................................................................... 
Fund Name             Date 
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ....................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ........................................................................................ 
Unitholder Name            Telephone 
ช าระเงินโดย    ☐ รายการโอน     ☐ ตัดบัญชีอัตโนมัติ     ธนาคาร .................................................................................................................................................................... 
Payment made by          Transfer Direct Debit           Bank 
  ☐ เช็คธนาคาร ................................................ สาขา ................................................ เลขที่เช็ค .................................................... ลงวันที่ .................................... 
                    Cheque          Branch                                     Cheque Number                               Dated 

ใบค าสั่งซื้อ 
(Subscription Order) 

การสมัครใช้บริการ 
ทางโทรสาร 
(Fax Indemnity) 

☐ ใช่ / Yes 
☐ ไม่ใช่ / No ผู้ตรวจสอบ (Verified by) 

โทร . 0 - 2659 - 8888 
www.one - asset.com 

  
โทร . 0 - 2659 - 8888 
www.one - asset.com 

  

 ส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  (กรุณาแสดงเจตนา โดยท าเครื่องหมายหน้าข้อที่ต้องการ) 
  ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนน้ี มีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกกองทุน ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนา ดังนี้   
 If the value of or number of investment units in respect of long term equity fund or retirement Mutual Fund purchased hereunder be decreased to the extent that fund must be terminated.  
 I / We hereby express my intention as follows 
☐  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ให้บริษัทจัดการด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายหน่วยลงทุน) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนนี้ ไปยังกองทุนหุ้นระยะยาว 
 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ (ถ้าม)ี หากกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการ ให้บริษัทจัดการ 
 ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ข้าพเจ้าลงทุนนี้ไปยังกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรอืกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ 
 บริษัทจัดการอื่น ที่มีนโยบายใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือว่าได้รบัความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว  I / We wish the Management Company shall transfer my investment units of long term equity 
 fund or retirement Mutual Fund to other long term equity fund or retirement Mutual Fund . In that event that Management Company does not have any such long term equity fund or 
 retirement Mutual Fund . I / We accept the Management Company shall be entitled to transfer my investment units to other  long term equity fund or retirement Mutual Fund under other 
 Management Company. 
☐  ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ ให้บริษัทจัดการด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนย้ายการลงทุน) ของกองทุน  I / We do not wish to transfer my units to any other fund. 

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
Unitholder’s Signature 

เลขที่ผู้ถือหน่วย 
Unitholder Number 



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             
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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 _____________________ 


