
FundConnext

แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดา

Version 1.1

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยความสนับสนุนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



- - 

* ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน / ทีอ่ยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ  Residence Registration Address / Address in home country 

FundConnext 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* * 

* 

* 

ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)  Spouse Information (if any)  

จํานวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมทียั่งไม่บรรลุนติิภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส)  
Number of children  who is under 20 and not married 

เพศ Gender 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย) 

ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname 

ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname 

Name - Surname (English) 
วันเดอืนปีเกดิ (ค.ศ.) Date of Birth ( ฺA.D.) 

มือถอื Mobile 

สญัชาต ิNationality 

ประเภทบตัร ID type  

ประเภทบตัร ID Type  บุตรคนที ่1 
First Child 

บุตรคนที ่2  
Second Child 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

สถานภาพ Marital Status 

บัตรประชาชน ID Card 

โสด Single สมรส Married หย่า Divorced หม้าย Widowed 

อเีมล์ E-mail 

ชาย Male นาย Mr. คาํนําหน้า Title 

คาํนําหน้า Title 

คาํนําหน้า Title 

นาย Mr. 

หญงิ Female นาง Mrs. 

นาง Mrs. 

นางสาว Miss 

วันเดอืนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth ( Aฺ.D.) 

นางสาว Miss 

อืน่ๆ Other 

อืน่ๆ Other 

วันท่ี Date 

โทรศพัท์ Telephone 

ประเภทบตัร ID Type  
เลขท่ี No. - - - - 
บัตรประชาชน ID Card 

พาสปอร์ต Passport 
ประเทศท่ีออก Issuing Country 

บัตรตลอดชีพ Not Expired 
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card 

เลขที ่No. 

- - 

- - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - 

- - 

- - 

- - 

บัตรข้าราชการ / รฐัวิสาหกจิ  Government ID / State Enterprise ID ใบขบัขี ่Driver License 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

เลขท่ี No. 
บัตรประชาชน ID Card 

พาสปอร์ต Passport 
ประเทศท่ีออก Issuing Country 

บัตรตลอดชีพ Not Expired 
บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card 

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card 

เลขที ่No. 

บัตรข้าราชการ / รฐัวิสาหกจิ  Government ID / State Enterprise ID ใบขบัขี ่Driver License 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

เลขที ่No. 

พาสปอร์ต Passport ประเทศท่ีออก Issuing Country 
เลขที ่No. 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับประกอบการเปิดบัญชกีองทนุรวม Personal Information - For Mutual Fund Account 

2. ทีอ่ยู่ Address 

เดก็ชาย / นาย  Mr. เดก็หญงิ / นางสาว  Miss 

ช่ือ - นามสกลุ Name - Surname 

ประเภทบตัร ID Type  บัตรประชาชน ID Card 

คาํนําหน้า Title วันเดอืนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth ( Aฺ.D.) 

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card 
เลขที ่No. 

พาสปอร์ต Passport ประเทศท่ีออก Issuing Country 
เลขที ่No. 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: ( Aฺ.D.) 
เดก็ชาย / นาย  Mr. เดก็หญงิ / นางสาว  Miss 

* Required 

* ทีอ่ยู่ทีท่าํงาน  Workplace Address 

เลขท่ี Address No. 
บรษัิท Company name 

ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

ตามทะเบียนบ้าน  
Same as Residence Registration Address 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  
Other (Please specify) 

หน้า 1 

- - 
- - 

- - 

- - 

- - 
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* Required 

อาชพี Occupation ประเภทธุรกิจ Business Type 
เกษตรกร  Agriculturist ค้าของเก่า / วัตถโุบราณ  Antique Trading 

นายหน้าจดัหางาน  Recruitment Agency 

กจิการครอบครวั  Family Business โอนและรบัโอนเงนิท้ังภายในและต่างประเทศ  
Domestic or International Money Transfer 

พนักงานบรษัิท  Corporate Employee 

พนักงานรฐัวิสาหกจิ  State Enterprise Employee 

คาสโิน / การพนัน  Casino / Gambling 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

แม่บ้าน / พ่อบ้าน  Housewife 

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  Foreign Currency Exchange 

อาชีพอสิระ  Self-Employed 

มหาวิทยาลยั / โรงเรยีน / สถานศกึษา   
University / School / Education Center 

เจ้าของกจิการ / ธุรกจิส่วนตวั  Business Owner 
พระภิกษุ / นักบวช  Buddhist Monk / Priest 

การเงนิ / ธนาคาร  Financial Service / Banking 

นักการเมือง  Politician 
เกษียณอายุ  Retirement ประกนัภัย / ประกนัชีวิต  Insurance / Assurance 

ข้าราชการ  Government Employee สถานบรกิารตามกฎหมายว่าด้วยสถานบรกิาร  Entertainment Business 

นักเรยีน / นักศกึษา  Student 
อสงัหารมิทรพัย์  Property / Real Estate 

แพทย์ / พยาบาล  Doctor / Nurse 

ค้าอญัมณี / ทอง  Jewelry / Gold Trading 

นักลงทุน  Investor 

โรงแรม / ภัตตาคาร  Hotel / Restaurant 

คร ู/ อาจารย์  Teacher ธุรกจินาํเท่ียว / บรษัิททัวร์  Travel Industry / Travel Agency 

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด 
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque 

อาวุธยุทธภัณฑ์  Armament 

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature 
(                                                            ) 

คาํส่ังสําหรับการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายสําหรบัเงนิปันผล
Do you consent to the deduction of withholding tax against  
dividend payment? 

ยินยอม Consent ไม่ยินยอม Do not consent 
รายได้ต่อเดือน (บาท)  Monthly Income (Baht) แหล่งทีม่าของรายได้ Source of Income  

< 15,000 
เงนิเดอืน Salary 
เงนิออม Savings 

ประกอบธุรกจิ Own Business 

15,001 - 30,000 มรดก Inheritance 

เงนิเกษยีณ Retirement Fund 
อืน่ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)  

100,001 - 500,000 

30,001 - 50,000 
500,001 - 1,000,000 

50,001 - 100,000 
> 1,000,000 การลงทุน Investment 

* * 

* * 

แหล่งทีม่าของรายได้จากประเทศ Source of Income's Country 
ประเทศไทย  Thailand 

(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ  You can select more than 1 item) 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)  

* * 

ผู้แนะนาํลกูค้า Referral 

* ทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้  Contact Address 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

ตามทะเบยีนบ้าน  
Same as Residence Registration Address 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  
Other (Please specify) 

ตามท่ีทํางาน  
Same as Workplace Address 

ท่านเคยมปีระวติัการกระทาํผิดกฏหมายฟอกเงินหรอืไม่
Do you have any money laundering infringement record? 

ท่านเป็นนกัการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนกัการเมือง หรือบุคคลทีม่สีถานภาพ 
ทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person? 

ใช่ Yes ไม่ใช่ No 
ใช่ Yes ไม่ใช่ No 

* 
* 

ท่านเคยถูกปฏเิสธการรับทาํธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงนิอ่ืนหรอืไม่
Have you ever been denied to process transaction from other 
financial institutions? 

ใช่ Yes ไม่ใช่ No 

* 

ผู้รบัเปิดบัญชี Accepted By 

หน้า 2 
2. ทีอ่ยู่  Address 

3. ข้อมลูเพ่ิมเติม  Background 
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4. การเปิดบัญชกีองทนุรวม Account Information - For Mutual Fund บญัชนีีเ้ปิดเพือ่ตนเองเท่านัน้ For your own account 

ทีอ่ยู่สําหรบัจัดส่งเอกสาร Mailing Address* 

เลขท่ี Address No. 
ซอย Soi 
อาํเภอ District/Amphur รหสัไปรษณย์ี Postal Code 

โทรศพัท์ Telephone 

หมู่ท่ี Moo No. 
ถนน Road 

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban 
ตาํบล Sub-district/Tambon 

จงัหวัด Province 
ประเทศ Country 

ช้ัน Floor 

ตามทะเบยีนบ้าน  
Same as Residence Registration Address 

ตามทีอ่ยู่ท่ีตดิต่อได้  
Same as Contact Address 

ตามท่ีอยู่ท่ีทํางาน  
Same as Workplace Address 

ส่งทางอเีมล์ 
E-mail 
อืน่ๆ (โปรดระบุ)  
Other (Please specify) 

วตัถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* 
เพือ่การลงทุนระยะสัน้ Short-term Investment 

เพือ่สทิธิประโยชน์ทางภาษ ีFor Tax Benefits 

 ตามบัญชีธนาคารสาํหรบัการซ้ือหน่วยลงทุน  Same as Bank Account for Subscription 

เพือ่การเกษียณ Retirement Investment 
เพือ่การลงทุนระยะยาว Long-term Investment 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ 
Other (Please specify) 

เพือ่เกบ็ออม For Savings 

บญัชธีนาคารสําหรบัหักเงนิเพ่ือการซ้ือหน่วยลงทนุ* 
Bank Account for Subscription

หมายเหตุ
บญัชีธนาคารสาํหรบัหกัเงนิเพือ่การซ้ือหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรบัเงนิปันผล ผู้ถอืหน่วยและเจ้าของบญัชีต้องเป็นบคุคลเดยีวกนั 

บญัชธีนาคารสาํหรบัการขายหน่วยลงทนุและรับเงนิปันผล* 
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

ลาํดบั 
No. 
1 

2 
3 
4 

บญัชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัชี 
Account No. 

ช่ือบัญชี 
Account Name 

5 

ลาํดบั 
No. 
1 

2 
3 
4 

บญัชีหลกั 
Main Bank Account 

ธนาคาร 
Bank 

สาขา 
Branch 

เลขบญัชี 
Account No. 

ช่ือบัญชี 
Account Name 

5 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)  Other (Please specify) 

FundConnext 

* Required 

เลขทีล่กูค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type*
ผู้แนะนาํการลงทุน Investment Consultant 
เลขท่ีใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน Investment Consultant's License No. 

บญัชีเปิดช่ือ  Segregate 
บญัชีปิดช่ือ  Omnibus 

(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ  You can select more than 1 item) 

วันท่ี Date 

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature 
(                                                            ) 
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FundConnext 

ข้อกําหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมตามทีร่ะบไุว้ดังต่อไปน้ี  ถอืเป็นส่วนหนึง่ของคาํขอเปิดบญัชีกองทุนรวมผ่านบรกิาร FundConnext กบับรษัิทหลกัทรพัย์จัดการกองทุนทีเ่ข้าร่วม 
โครงการดังกล่าว (“บริษทัจัดการ”)  โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทนุรวม (“ผู้ลงทนุ”) ได้ลงนามในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวมเพ่ือรบัทราบและตกลงเข้าผกูพนัและปฏบิติัตามข้อกําหนดและเงือ่นไขดังต่อไปน้ี 
1.  ผู้ลงทนุตกลงให้บรษัิทจัดการใช้ต้นฉบบัของคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวมและเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุนรวมทีผู่้ลงทนุได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบญัชีกองทนุรวมสาํหรบับรษัิท 

จัดการทกุรายทีผู่้ลงทนุประสงค์จะเปิดบญัชีกองทนุรวม และในกรณทีีบ่รษัิทจัดการใช้สาํเนาของเอกสารข้างต้น (สาํเนากระดาษ สาํเนาในรปูแบบของการสแกนข้อมลูหรอืสาํเนาทีจั่ดเก็บในรปูแบบ 
ทางอเิลก็ทรอนิคส์อืน่ใด) ผู้ลงทนุตกลงให้สาํเนาเอกสารดังกล่าวมผีลใช้บงัคบัตามกฎหมาย และใช้ผกูพนักับผู้ลงทนุได้เสมอืนกับต้นฉบบัของเอกสาร 

2.  ผู้ลงทนุขอรบัรองและยนืยนัว่าข้อมลูทีใ่ห้ไว้ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุรวม แบบสอบถามเพือ่กําหนดความเส่ียงของผู้ลงทนุ และ/หรอืตามข้อสอบถามเป็น 
ครัง้คราวของบรษิทัจัดการ เป็นข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ และเป็นปัจจุบนั และหากข้อมลูดังกล่าวมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต ผู้ลงทนุตกลงแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืแจ้งในรปู 
แบบอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรบัให้บรษัิทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณทีีภ่ายหลงับรษัิทจัดการมกีารติดต่อผู้ลงทนุตามวธิกีารท่ีระบไุว้ในข้อ 8 เพือ่แจ้งยนืยนั หรอืปรบัปรงุข้อมลูข้างต้นไป 
ยงัผู้ลงทนุ หากผู้ลงทนุไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูหรอืตอบกลบัตามวธิกีารและภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ผู้ลงทนุตกลงให้บรษัิทจัดการยดึถือข้อมลูล่าสดุทีม่อียู่เดิมเป็นข้อมลู 
ปัจจุบนัของผู้ลงทนุ 

3.  ผู้ลงทนุขอให้ความยนิยอมโดยมิอาจเพกิถอนได้ แก่บรษัิทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรอืโอนไปต่างประเทศ หรอืเปิดเผยซ่ึงข้อมลูของผู้ลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูใดๆ ในบญัชีกองทนุรวมทัง้หมดที ่
ผู้ลงทนุมกัีบบรษัิทจัดการให้กับบคุคลดังต่อไปน้ีได้ตามทีบ่รษิทัจัดการเห็นสมควร เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรอืการปฏบิติัตามกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืเพือ่ประโยชน์ 
ในการให้บรกิารหรอืเสนอผลติภณัฑ์ทางการลงทนุแก่ผู้ลงทนุ และ/หรอืเพือ่การดําเนินงานของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ และ/หรอืเพือ่การดําเนินการตามข้อผกูพนัทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทุนม ี
หน้าทีต้่องปฏบิติั 

4.  ในกรณีทีผู่้ลงทนุไม่สามารถปฏบิติัตามคาํขอของบรษัิทจัดการในการนําส่งข้อมลู เอกสาร และหรอืคาํยนิยอมเพ่ิมเติมตามทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องดําเนินการตามกฎหมายทัง้ในและ 
ต่างประเทศหรอืตามข้อผกูพนัทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องปฏบิติั หรอืเป็นเรือ่งทีจํ่าเป็นสาํหรบัการดําเนินงาน หรอืการลงทนุของบรษิทัจัดการหรอืกองทนุ หรอืผู้ลงทนุไม่ปฏบิติัตาม 
ข้อกําหนด และเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวม ผู้ลงทนุตกลงยนิยอมให้บรษัิทจัดการสามารถระงบัการให้บรกิารใดๆอนัเก่ียวข้องกับบญัชีกองทนุรวมของผู้ลงทนุได้ รวมทัง้ดําเนินการปิดบญัชี 
กองทนุรวมของผู้ลงทนุ โดยผูล้งทนุขอมอบอาํนาจ และขอให้ความยนิยอมโดยมอิาจเพกิถอนได้ แก่บรษัิทจัดการในการปิดบญัชีกองทนุรวม และ/หรอืดําเนินการขายคนืหน่วยลงทนุเพือ่ปิดบญัชี 
กองทนุรวมของผู้ลงทนุได้ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมอืนว่าเป็นการดําเนินการของผู้ลงทนุเอง และผู้ลงทนุตกลงจะไม่เรยีกร้องค่าเสยีหายใดๆจากบรษัิทจัดการในการดําเนนิการ 
ดังกล่าวบรษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องปฏบิติั 

5.  ผู้ลงทนุรบัทราบและตกลงว่าบรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่อนุมติัหรอืปฏิเสธคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม หรอืการทาํธรุกรรมกับผู้ลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วน ได้โดยไม่จําเป็นต้องช้ีแจงแสดงเหตุผล 
ใดๆแก่ผู้ลงทนุ และการตัดสนิใจของบรษัิทจดัการให้ถือเป็นทีส่ดุ ทัง้น้ี ให้รวมถึงการสงวนสทิธทิีเ่ป็นไปตามข้อกําหนดสทิธ ิและหน้าทีข่องบรษัิทจัดการทีร่ะบไุว้ในหนังสอืช้ีชวน ตลอดจนเง่ือนไข 
และข้อกําหนดอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการได้กําหนดไว้ 

6.  ในกรณีทีผู่้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุให้กับบรษัิทจัดการโดยผ่านบรกิาร FundConnext หรอืผู้ลงทนุส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบั 
เปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านทางบรกิารส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทางระบบอนิเตอร์เนต็ของผู้ให้บรกิาร FundConnext ผู้ลงทนุตกลงให้ถือเอาข้อมลูคาํสัง่ทีบ่รษัิทจัดการได้รบัจาก 
บรกิาร FundConnext มผีลผกูพนัผู้ลงทนุเสมือนหน่ึงผู้ลงทนุได้ลงนาม และยืน่แบบฟอร์มคาํสัง่ในการทํารายการดังกล่าวต่อบรษัิทจัดการและข้อมลูดังกล่าวถือเป็นหลกัฐานทีถู่กต้องสมบรูณ์ และ 
ใช้อ้างองิสาํหรบัการทาํรายการของผู้ลงทนุได้  

7.  ผู้ลงทนุยนืยนัว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง้ ผู้ลงทนุได้รบัหนังสอืช้ีชวน หรอืคู่มอืการลงทนุใน LTF หรอื RMF แล้วแต่กรณ ีหรอืเอกสารอืน่ใดทีใ่ช้ในการขายหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการ และ/หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืบคุคลธรรมดาทีท่าํหน้าทีเ่ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทนุ รวมทัง้พนักงานผู้ทาํหน้าทีใ่นการขายหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทนุมคีวามรู้ 
และความเข้าใจเก่ียวกับการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอย่างดีว่า 

8.  บรรดาการติดต่อ หนังสอืติดต่อ และ/หรอืหนังสอืบอกกล่าว และ/หรอืเอกสารหรอืข้อมลูอืน่ใด ทีจ่ะติดต่อหรอืส่งให้แก่ผู้ลงทนุ ให้บรษัิทจัดการสามารถติดต่อด้วยวธิใีดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง 
โทรศพัท์ โทรสาร ข้อความสัน้ (SMS) ไปรษณย์ีอเิลค็ทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนหรอืไม่ลงทะเบยีนก็ตาม หรอืให้คนนําไปส่งเอง หรอืผ่านทาง applications หรอืสือ่สงัคมออนไลน์  
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรอื Facebook) หรอืการติดต่อสือ่สารด้วยวธิอีืน่ใด ในกรณทีีไ่ด้ส่งไปยงั เลขหมายโทรศพัท์ โทรสาร ทีอ่ยู่ทางอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) ทีอ่ยู่ทีร่ะบไุว้ 
ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม หรอืทีผู่้ลงทนุได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสอืครัง้หลงัสดุแล้ว หรอืส่งผ่านไปยงั applications ทีผู่้ลงทนุ download ไว้ หรอืเผยแพร่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีผู่้ 
ลงทนุได้เข้ามาติดตามหรอืเพิม่ช่ือเพือ่รบัข้อมลูไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทนุแล้วโดยชอบ ทัง้น้ี โดยไม่คาํนึงว่า ผู้ลงทนุจะได้รบัด้วยตนเอง หรอืมผีู้รบัไว้ หรอืจะได้เปิดอ่านข้อมลูหรอืไม่ก็ตามสาํหรบั 
ในกรณีทีส่่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทนุย้ายทีอ่ยู่ หรอืทีอ่ยู่ทีก่ล่าวน้ีเปลีย่นแปลงไป หรอืถูกรือ้ถอนไป โดยไม่มกีารแจ้งการย้ายหรอืการเปลีย่นแปลงหรอืการรือ้ถอนน้ันเป็นหนังสอืถึงบรษัิทจัดการก็ดี  
หรอืส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ทีอ่ยู่ทางอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) หรอืทีอ่ยู่ทีผู่้ลงทนุได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสอืครัง้หลงัสดุไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบนักดี็ ให้ 
ถือว่าผู้ลงทนุได้รบัและทราบหนังสอืติดต่อ คาํบอกกล่าว ข้อมลูหรอืหนังสอือืน่ใดของบรษัิทจัดการแล้วโดยชอบ 

9.  เพือ่ให้บรษัิทจัดการ (รวมถึงกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือหน่วยลงทนุและผู้เก่ียวข้องกับกองทนุ สามารถปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพือ่เป็นการลดข้ัน 
ตอนทีผู่้ลงทนุจะต้องนําส่งเอกสาร ข้อตกลงอนัเก่ียวกับหน้าทีข่องผู้ลงทนุ ข้อมลู คาํยนืยนั และคาํยนิยอมใดๆเก่ียวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมลู/หกั ณ ทีจ่่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA  
Form และเอกสารท่ีอ้างถงึใน FATCA Form) (ซึง่ต่อไปน้ีจะรวมเรยีกว่า “เอกสารและข้อมลู”) ให้กับบคุคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุน้ี   
หากผู้ลงทนุให้หรอืจะให้เอกสารและข้อมลูแก่บคุคลใดบคุคลหน่ึงข้างต้น ผู้ลงทนุตกลงและยนิยอมให้บคุคลดังกล่าวข้างต้นทัง้หมดรวมถึงตัวแทนมสีทิธใิช้เอกสารและข้อมลูดังกล่าวเสมอืนหนึง่ว่า ผู้ 
ลงทนุได้มอบเอกสารและข้อมลูน้ัน กับบคุคลดังกล่าวทกุราย และให้บคุคลดังกล่าวทกุรายสามารถนาํส่ง/ใช้เอกสารและข้อมลูน้ันระหว่างกันได้ ทัง้น้ี บรษัิทจัดการ และ/หรอืบคุคลแต่ละรายข้างต้น 
สงวนสทิธใินการขอเอกสารและข้อมลูเพิม่เติมจากผู้ลงทนุในภายหลงัได้ 

10.  ผู้ลงทนุตกลงผกูพนัและปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขต่างๆในหนังสอืช้ีชวนของแต่ละกองทุนรวมทีผู่้ลงทนุได้ลงทนุไว้ ข้อกําหนดและเงือ่นไขในแบบฟอร์มซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
ระเบยีบปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องกับผู้ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมเพ่ิมเติมจากข้อกําหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมน้ีตามทีแ่ต่ละบรษัิท 
จัดการจะกําหนด รวมถึงทีจ่ะมกีารแก้ไขเพิม่เติมในอนาคต ซึง่ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบระเบยีบปฏบิติัทีเ่ก่ียวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวม 
เพิม่เติมของแต่ละบรษัิทจัดการได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษัิทจัดการดังกล่าว 

11.  ผู้ลงทนุยอมรบัและตกลงว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมน้ียงัคงมผีลใช้บงัคบักับผู้ลงทนุต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลงัว่าบรษัิทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขาย หรอืรบัซ้ือ 
คนืหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่จะยกเลกิหรอืไม่ได้ใช้บรกิาร FundConnext แล้ว 

     (1) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผู้ลงทนุควรจะศกึษาข้อมลูต่างๆ ตามทีร่ะบไุว้ในหนังสอืช้ีชวนอย่างละเอยีดรอบคอบ 
     (2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่เป็นการฝากเงนิ และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผู้ลงทนุอาจได้รบัเงนิลงทนุคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบัชําระเงนิค่าขายคนื 
         หน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรอือาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตามทีไ่ด้มคีาํสัง่ไว้ 
     (3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืบคุคลธรรมดาทีท่าํหน้าทีเ่ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแต่งต้ัง (รวมทัง้พนักงานผู้ทาํหน้าทีใ่น 
         การขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าว) ให้คาํแนะนาํทัว่ไปหรอืคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุจะได้รบัคาํเตือนในเรือ่งต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร 
         ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด อนัได้แก่ 
 (ก) คาํเตือนเก่ียวกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
 (ข) คาํเตือนเก่ียวกับความเสีย่งในการลงทุนของกองทุนรวมน้ันๆ 
 (ค) คาํเตือนในกรณทีีม่กีารให้คาํแนะนาํทัว่ไปว่า คาํแนะนําดังกล่าวมใิช่คาํแนะนาํแก่ผู้ลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจง และคาํแนะนาํน้ันไม่ได้เกิดจากการวเิคราะห์หรอืคาํนึงถึงวตัถุ 
      ประสงค์ในการลงทนุ ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทนุ 
 (ง) คาํเตือนในกรณีทีม่กีารให้คาํแนะนําเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณทีีผู่้ลงทนุปฏเิสธการให้ข้อมลูส่วนตัวหรอืการให้ข้อมลูส่วนตัวทีเ่ป็นปัจจุบนั ผู้ลงทนุอาจได้รบัคาํแนะนําทีไ่ม่เหมาะสม 
     กับวตัถุประสงค์ ฐานะทางการเงนิหรอืความต้องการของผู้ลงทนุ เน่ืองจากคาํแนะนําทีใ่ห้น้ันได้พจิารณาจากข้อมลูเพยีงเท่าทีผู่้ลงทนุเปิดเผยให้ทราบหรอืกฎหมายกําหนด ผู้ลงทนุ 
     ยนืยนัว่า การลงทนุเป็นการตัดสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุโดยลาํพงัไม่มผีลเป็นการผกูพนับรษัิทจัดการและไม่มผีลให้บรษิทัจัดการต้องรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 
     (4) สาํหรบัผู้ลงทนุในกองทนุรวม RMF และ LTF  ผู้ลงทนุได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความทีป่รากฏอยู่ในคู่มอืการลงทนุใน LTF หรอื RMF แล้วแต่กรณ ีและผู้ลงทนุรบัทราบว่าบรษัิท 
         จัดการมไิด้เป็นผู้ให้คาํแนะนาํ หรอืให้คาํปรกึษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทนุ รวมทัง้ผู้ลงทนุจะไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนาํไปเป็น 
         ประกันได้ 

     (1) ผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรอืการลงทุนของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ 
     (2) หน่วยงานหรอืองค์กรใดๆของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 
     (3) บคุคลอ่ืนใดตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่ามคีวามจําเป็นต้องใช้ข้อมลูดังกล่าวเพือ่วตัถุประสงค์ข้างต้น 

ข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบัญชกีองทนุรวม 

หน้า 4 
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1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

ก. มากกว่า 55 ปี Over 55 years ค. 35 – 44 ปี 35-45 years

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income

ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income

ค. ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด Between 25% and 50% of total income

ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities

ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities

ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities

ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว Having financial freedom for retirement life

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?

ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits

ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds

ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
What is your main investment goal?

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are
you most willing to invest in?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment

Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%

ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?

ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year ข. 1 ถึง 3 ปี 1 to 3 years ค. 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

กำไร Profit

30%

20%

10%

0%
2.5%

-10%

-20%

ขาดทุน Loss

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

ข. 45 – 55 ปี 44 - 55 years ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment
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FundConnext วันที่ Date

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น Apply only to investment in derivatives and structure note

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment

ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง Worried and will change some investment into less risky assets

ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา Continue holding the investment and wait until the investment rebounds

ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุน
ทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ Not acceptable ข. ได้ Total risk is acceptable

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to overseas investment

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?

ก. ไม่ได้ Not acceptable ข. ได้ Total risk is acceptable

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Suitability Assessment

หน้า 6

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature
( )

--

Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and
must increase more capital. Are you able to accept this?

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which porportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?

ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%
ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20% ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss

ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand

ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations

ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

Administrator
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ลงทุน  กองทุน
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ไม่ต้องเขียนวันที่
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ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

ตอบ ก. = 1 คะแนน ตอบ ข. = 2 คะแนน ตอบ ค. = 3 คะแนน ตอบ ง. = 4 คะแนน
สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด
โดยรวมคะแนน ข้อ 1 – 10
สำหรับข้อ 11 และ 12 ไม่นำมาคิดคะแนน

แบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

หน้า 7

คะแนน

น้อยกว่า 15 1

2

3

4

5

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป

ระดับ ประเภทนักลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน

เสี่ยงต่ำ

คะแนนรวมที่ได้

ลงชื่อผู้ประเมิน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%

<20%

<20%

<10%

<30%

<40%

<60%

<10%

<5%

<10%

<20%

<30%

เงินฝากและ
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

สัดส่วนการลงทุน

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก*

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

( )

( )
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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 _____________________ 




