
 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ
1. การเปิดบญัชี

ใหม ่
1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. กรุงศร ี
2. คําสั&งซื)อ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณีลกูคา้

ตอ้งการซื)อพรอ้มเปิดบญัช)ี 
3. สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 2 ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรก พรอ้มสาํเนาถูกตอ้ง 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. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้
เดยีว (หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

2. เอกสาร FATCA 
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทั )งหมด ไม่

ตอ้งใชเ้อกสารเพิ&ม 
- กรณีตอบในหัวขอ้ “บคุคล

อเมรกินั” วา่ใช ่1 ใน 3 ขอ้ 
ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 เพิ&ม 

- กรณีตอบในหัวขอ้ “คําถาม
เพิ&มเตมิ” วา่ใช ่1 ใน 6 ขอ้ 
ตอ้งใชฟ้อรม์ W-8BEN เพิ&ม 

2. การซื)อขาย
หน่วยลงทนุ 

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

วนัที&จะดําเนนิรายการ กรณีสง่คําสั&งหลงั 12.00 น. 
ทางบรษัิทจะดําเนนิรายการในวนัทําการถัดไป) 
กรณีซื)อ 

• กรอกใบคําสั&งซื)อ แนบหลักฐานการโอนเงนิ 
(Pay Slip) หรอืประสงคจ์ะจา่ยดว้ยบัตร
เครดติ กรอกใบคําสั&งซื)อ+หนังสอืยนิยอม
ใหห้ักบตัรเครดติ+สําเนาหนา้-หลงับตัร
เครดติ พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง+สาํเนาบตัร
ประชาชน พรอ้มสาํเนาถกูตอ้ง แลว้สง่
เอกสารทั )งหมดให ้IC 

กรณีขาย 
• กรอกใบคําสั&งขาย แนบสาํเนาบตัร

ประชาชน พรอ้มสาํเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 
2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

กรณีซื)อ/ขาย/สบัเปลี&ยน – สามารถตรวจเวลาทําการ
ไดจ้าก 
https://www.krungsriasset.com/TH/Home.html 
  

1. กรณีใชบ้ตัรเครดติ ทางบลจ. กรุง
ศร ี ใชไ้ดเ้ฉพาะบตัรเครดติในเครอื
กรุงศรทีี&ร่วมรายการดงันี) (บตัร
เครดติกรุงศร,ี เซ็นทรัลเครดติการด์
, เทสโก ้วซีา่) โดยตอ้งสง่ใบคํา
สั&งซื)อของลกูคา้พรอ้มหนังสอื
ยนิยอมใหห้ักเงนิคา่ซื)อหน่วยดว้ย
บตัรเครดติ และสาํเนาบตัรเครดติ
หนา้แรกดว้ย (ขั )นตํ&าในการซื)อผา่น
บตัรเครดติ 2,000 บาทและซื)อตดั
บตัรเครดติที&ลงทนุในกองทนุ 
LTF&RMF ยกเวน้กองทนุ 
KFCASHRMF, KFGOVRMF, 
KFLTGOVRMF และ KFMTFIRMF) 

2. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM 
หรอื Internet Banking ได ้โดยนํา
หลกัฐานการชาํระเงนิโดยวธิี
ดงักลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใชบ้รกิาร
ซื)อขายผ่าน
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)อหน่วยลงทนุของ บลจ. กรุงศร ีจํากดั” 

 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
สาขา เพลนิจติ 
เลขที&บัญช ี001-0-16179-3  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขา ถนนหลงัสวน 
เลขที&บัญช ี082-1-07433-9 

 

ธนาคารทหารไทย 
สาขา ซอยหลงัสวน 
เลขที&บัญช ี171-1-01554-3  

ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา เพลนิจติ 
เลขที&บัญช ี205-3-02607-2 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์
สาขา เพลนิจติ 
เลขที&บัญช ี059-3-04324-0  

ธนาคารกรุงไทย 
สาขา นานาเหนอื 
เลขที&บัญช ี000-6-13374-6 

 
 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจํากดั 

 Krungsri Asset Management Company Limited 
 









แบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนท่ีเหมาะสม | สำาหรับบุคคลธรรมดา
                                                                                                                  

วันที่..............................................................................................
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11.  ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้

1-8+

               [ 1 ]   ไม่ได้                                                                    [ 2 ]   ได้                                                                 

โปรดเลือกคำาตอบท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดสำาหรับคำาถามดังต่อไปน้ี  ท้ังน้ี คำาว่า “เงินลงทุนส่วนน้ี” ท่ีปรากฎในคำาถามด้านล่าง จะหมายถึง “เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนท้ังหมดภายใต้
การจัดจำาหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด” เท่าน้ัน
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สำานักงาน / สาขา .............................................................................................................................

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ............................................................................................................................ เลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน       



เงินฝากและตราสารหน้ีระยะส้ัน ตราสารหนี้ภาครัฐ
ท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก**

สัดส่วนการลงทุน
ประเภทผู้ลงทุน

A
B
C
D
E

>60%                          <20%                  <10%                 <5%

** รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 4 - แนะนำาการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Basic Asset Allocation)

*ขั้นตอนที่ 5 - ประเภทกองทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้

<20%                              <70%                           <20%                 <10%
<10%                              <60%                           <30%                 <10%
<10%                              <40%                           <40%                 <20%
< 5%                               <30%                           >60%                 <30%

*ระดับความเส่ียง
 ท่ีสามารถลงทุนได้

Risk profile    ประเภทกองทุน                                         ประเภทหลักทรัพย์ท่ีลงทุนเป็นหลัก

กองทุนรวมตลาดเงิน
ท่ีลงทุนเฉพาะในประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวมตราสารหน้ี

กองทุนรวมตราสารหน้ี

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมตราสารหน้ี
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

กองทุนท่ีมีการลงทุน
ในทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียง
จากการลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือ  
  ตราสารหน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีสำานักงานกำาหนด ซ่ึงมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม
  หรือจะครบกำาหนดชำาระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำาสัญญาน้ัน และมี 
  portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สิน
  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ี 
  สำานักงานกำาหนด ซ่ึงมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม หรือจะครบกำาหนดชำาระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันท่ี
  ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำาสัญญาน้ัน และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน

- กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
- กองทุน LTF ท่ีมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ 
  ทองคำา น้ำ�มันดิบ เป็นต้น โดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  ซ่ึงรวมถึงกองทุนรวมท่ีลงทุน
  ในตราสารท่ีมี structured note ท่ีไม่คุ้มครองเงินต้นด้วย

- มีการลงทุนใน derivatives การกู้ยืม / repo เพ่ือการลงทุน และ short selling อย่างมีนัยสำาคัญ  ท้ังน้ี การลงทุนอย่างมี
  นัยสำาคัญ หมายถึง การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในอัตราส่วนท่ีมากกว่าท่ีกำาหนดไว้ สำาหรับกรณีกองทุนรวมท่ัวไป 
  ซ่ึงกำาหนดให้ไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV (กรณีใช้ commitment approach) หรือไม่เกิน 2 เท่าของ relative VaR   
  (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR approach)

- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชี
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

- มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหน้ีท่ัวไปในขณะใดๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของNAV

- กองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV
  แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก  

- มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

เส่ียงต่ำ�

เส่ียงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ�

เส่ียงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เส่ียงสูง

เส่ียงสูงมาก

เส่ียงสูงมาก
อย่างมีนัยสำาคัญ
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ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน     .......................................................................................................................................................................

                            (                                                                                                               )

ในกรณีท่ีท่านรวมคะแนนจากแบบประเมิน ได้ 23 คะแนน ท่านจัดเป็นนักลงทุนประเภท C รับความเส่ียงได้ใน ระดับปานกลางค่อนข้างสูง การจัดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมกับท่าน คือ ลงทุน
ในเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน 10% ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และ ตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมกันไม่เกิน 60%, ลงทุนในตราสารทุน ไม่เกิน 30% และลงทุน
ในกองทุนทางเลือกไม่เกิน 10 %

ตัวอย่าง

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน                                  รหัสพนักงาน                          ผู้บันทึกบัญชี                                       รหัสพนักงาน
ทะเบียนเลขท่ี                                    
ผู้แนะนำา                                          รหัสพนักงาน                          ผู้อนุมัติ                                            รหัสพนักงาน

สำาหรับเจ้าหน้าที่

    ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมท่ีจะปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมของบริษัทฯ
     และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำาหนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ  ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
    เม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการได้ประเมิน suitability test และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงผลการประเมิน suitabilty test และระดับความเส่ียงท่ีข้าพเจ้ายอมรับได้ รวมท้ังให้
    คำาแนะนำาเบ้ืองต้นเพ่ือให้ข้าพเจ้าเข้าใจความสำาคัญในการจัดสรรและกำาหนดสัดส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสม (basic asset allocation) ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินท่ีข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้กับเจ้าหน้าท่ีของ   
    บริษัทจัดการหรือตัวแทนขายของบริษัทจัดการ ถือได้ว่าข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน suitability test และระดับความเส่ียงท่ีข้าพเจ้ายอมรับแล้ว ท้ังน้ี ข้าพเจ้าอาจลงทุนแตกต่างจากคำาแนะนำาการลงทุนท่ีได้รับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด  ช้ัน 1-2 โซนเอ ช้ัน 12 ช้ัน 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-657-5757 โทรสาร 02-657-5777



    แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั   
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person 

ส าหรบัลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา 
for Individual Customer 

                                                      เลขท่ีบญัชี/Account No. 

 

          ผูข้อเปิดบญัชี (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกลุ)            สญัชาติ 
          Applicant Name (Title/Name/Surname)           Nationality(ies)  
               โปรดระบุทุกสญัชาตทิีท่่านถอื /Please specify all nationalities that you hold. 
 

          บตัรประชาชนเลขท่ี                          หนังสือเดินทาง เลขท่ี                              
          ID Card No.                     Passport No.                   
 
 

 

โปรดเลือกท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีสอดคล้องกบัสถานะของท่าน 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-9)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-9) 
 
1 |   ท่านเป็นพลเมืองอเมริกนั ใช่หรือไม่    Are you a U.S. Citizen?       ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว้า่จะอาศยัอยูน่อกสหรฐัอเมรกิา 
โปรดตอบ “ใช่” หากทา่นมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ่งในนัน้คอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั 
โปรดตอบ “ใช่ หากทา่นเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนทีเ่ป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไมไ่ดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
 

You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
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 |   ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถกูต้องตามกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (เช่น กรีนการด์) ใช่ หรือไม่                                    ใช่/Yes           ไม่ใช่/No 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
                 
โปรดตอบ “ใช่” หากส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจ าตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายในสหรฐัอเมรกิาใหแ้ก่ทา่น ไมว่า่บตัรดงักลา่วของ
ทา่นจะหมดอายุแลว้หรอืไม ่ณ วนัทีท่า่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 

ควรตอบ “ไมใ่ช่” หากบตัรดงักลา่วของทา่นไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอยา่งเป็นทางการแลว้ ณ วนัที ่ทา่นกรอกและลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์น้ี 
 
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. 
 

3 |  ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No  
      Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?                             
 
ทา่นอาจถูกพจิารณาวา่เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิาหากเป็นไปตามเกณฑ ์“Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปจัจบุนั ทา่นอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาอยา่งน้อย 183 วนั เป็นตน้ และ 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดศกึษาขอ้มลูในเวบ็ไซตข์อง หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ดงันี้  
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. 
 

 

(หากทา่นตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN พรอ้มทัง้สง่เอกสารประกอบ)  
(If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
3 |   ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรฐัอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนัอย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายแล้ว        ใช่/Yes          ไม่ใช่/No 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 
       ท่านมีค าสัง่ท ารายการโอนเงินเป็นประจ าโดยอตัโนมติัจากบญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI1 ไปยงับญัชี          ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
ในสหรฐัอเมริกา ใช่หรือไม่             
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group1 to an account maintained in the U.S.?
  
 
4 |   ท่านมีการมอบอ านาจหรือให้อ านาจการลงลายมือช่ือแก่บคุคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพ่ือการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชี                   ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
ท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI ใช่หรือไม่           
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group granted to person with U.S. address?
         
       ท่านมีท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อหรือด าเนินการเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI แต่เพียงท่ีอยู่เดียว                ใช่/Yes         ไม่ใช่/No 
ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ส าหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรือท่ีอยู่ส าหรบัการส่งต่อ ใช่หรือไม่                     
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group?                                                          
 
1   เพื่อวตัถุประสงคข์องแบบฟอรม์นี้ “กลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI” ใหห้มายความรวมถงึ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  และบรษิทัในเครอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
1    For this purpose, “KRUNGSRI Financial Group” shall include Bank of Ayudhya Public Company Limited and all related Bank of Ayudhya Public Company Limited Subsidiaries.  
 

บคุคลอเมริกนั / U.S. Person 

สถานะของลกูค้า  
Status of Customer 

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

ค าถามเพ่ิมเติม / Additional Questions 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

4 

Version 20140620 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test


 
6 |   ท่านมีท่ีอยู่อาศยัในปัจจบุนั หรือท่ีอยู่เพ่ือการติดต่อในสหรฐัอเมริกา ส าหรบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงินของ KRUNGSRI ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
ใช่หรือไม่   
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group?   
 
7 |   ท่านมีหมายเลขโทรศพัทใ์นสหรฐัอเมริกา เพ่ือการติดต่อท่านหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีท่ีเปิดไว้หรือมีอยู่กบักลุ่มธรุกิจการเงิน ใช่/Yes         ไม่ใช่/No  
ของ KRUNGSRI หรือไม่  
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with KRUNGSRI Financial Group?   
  
 
 
 

1. ทา่นยนืยนัวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถว้นสมบูรณ์ 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ หากทา่นมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบฟอร์มนี้ หรอืตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่ม

ธุรกิจการเงนิของ KRUNGSRI มสีทิธิใช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที่จะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงนิของ 
KRUNGSRI เหน็สมควร 
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, KRUNGSRI Financial 
Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KRUNGSRI Financial Group may 
deem appropriate. 

3. ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้ใหก้ลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI ทราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้ก่กลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงอนัท า
ใหข้อ้มลูของทา่นทีร่ะบุในแบบฟอรม์น้ีไมถู่กตอ้ง  
You agree to notify and provide relevant documents to KRUNGSRI Financial Group within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided 
in this form to be incorrect.  

4. ทา่นรบัทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดด้ าเนินการตามขอ้ 3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ ไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบูรณ์ เกีย่วกบัสถานะของทา่น กลุม่ธุรกจิ
การเงนิของ KRUNGSRI มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามทีก่ลุม่ธรุกจิการเงนิของ KRUNGSRI 
เหน็สมควร 

 You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle 
KRUNGSRI Financial Group to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KRUNGSRI Financial Group 
may deem appropriate. 

  
 
 
  

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอม ทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแก่กลุม่ธรุกจิการเงนิของ KRUNGSRI ในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี้  
You hereby irrevocably authorize KRUNGSRI Financial Group to:  

1. เปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ ของทา่นใหแ้ก่บรษิทัภายในกลุม่ธรุกจิการเงนิของ KRUNGSRI เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติาม FATCA หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื 
ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS)  ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชือ่ลกูคา้ ทีอ่ยู ่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี หมายเลขบญัช ี
สถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตัติาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัช ี การจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัช ี รายการเคลือ่นไหวทางบญัช ี
จ านวนเงนิ ประเภทและมลูคา่ของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอื ทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีม่อียูก่บักลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI ตลอดจนจ านวนรายได ้ และขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบั
ความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิทีอ่าจถกูรอ้งขอโดยบรษิทัภายในกลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI หน่วยงานทางภาษอีากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
disclose to the companies under KRUNGSRI Financial Group (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal 
Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (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 
KRUNGSRI Financial Group, 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 companies under KRUNGSRI Financial Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

2. หกัเงนิจากบญัชขีองทา่น และ/หรอื เงนิไดท้ีท่า่นไดร้บัจากหรอืผา่นกลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ 
ซึง่รวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่ง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งกลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักลา่ว  
withhold from your account and/or the income derived from or though KRUNGSRI Financial Group in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, 
including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between KRUNGSRI Financial Group and such tax authorities.  
 
 
 

หากทา่นไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้ก่กลุ่มธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI หรอืไม่สามารถจะขอให้
ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได ้กลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธุรกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมด
หรอืบางสว่น ตามทีก่ลุม่ธุรกจิการเงนิของ KRUNGSRI เหน็สมควร 
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 KRUNGSRI Financial Group, or 
if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, KRUNGSRI Financial Group shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business 
relationship with you or part of such relationship as KRUNGSRI Financial Group may deem appropriate. 
 

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงปฎบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบบันี้ซึง่รวมถงึตกลงยนิยอมใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู การหกับญัช ีและการยุตคิวามสมัพนัธ์
ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจา้ เพือ่เป็นหลกัฐานแห่งการนี้ จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นส าคญั 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship.  
 
 
ลายมือช่ือผู้ขอเปิดบญัชี                    วนัท่ี 
Signature of Applicant        Date 
 
 

การยืนยนัและการเปล่ียนแปลงสถานะ 
Confirmation and Change of Status 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหกับญัชี 
Authorization for information disclosure and account withholding 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 
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1.  ธนาคาร / Bank  ....................................................... สาขา / Branch................. ..................... เลขที่ / Account No. ........................................................................                                                                      

2.  ธนาคาร / Bank  ....................................................... สาขา / Branch................. ..................... เลขที่ / Account No. ........................................................................                                                                      

3.  ธนาคาร / Bank  ....................................................... สาขา / Branch................. ..................... เลขที่ / Account No. ........................................................................                                                                      

4.  ธนาคาร / Bank  ....................................................... สาขา / Branch................. ..................... เลขที่ / Account No. ........................................................................                                                                      

สำ�หรับท่�นที่ต้องก�รใช้บริก�ร GOLD Service  เท่�นั้น  / For the application of GOLD Service only

บัญชีสำ�หรับหักบัญชีเงินฝ�กอัตโนมัติ และรับเงินค่�ข�ยคืนหน่วยลงทุน / Bank account for Direct Debit service and for receiving the redemption proceeds

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ให้เลขท่ีบัญชีธนาคารในเอกสารเปิดบัญชีกองทุนของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะพิจารณานำาเงินปันผลเข้ายังเลขท่ีบัญชีเลขท่ีใดเลขท่ีหน่ึงท่ีระบุข้างต้น / In case no 
bank account is given in the company’s account opening form, the company will credit dividend (if any) to any bank account as mentioned above. 

คำ�ขอใช้บริก�รซื้อข�ยกองทุนผ่�นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ต 
      (Application for the Mutual Fund Services via Online System)

ต้นฉบับ : สำ�หรับน�ยทะเบียน / บลจ.

       1. อีเมล์  / Email (โปรดเขียนตัวบรรจง / in elaborate handwriting) ..................................................................................................................................................
          หมายเหตุ : ในการขอใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ต ท่านจำาเป็นจะต้องระบุอีเมล์ของท่านให้แก่บริษัทจัดการด้วย / In order to apply for the
                     Mutual Fund Services via Online System, it is necessary that you must provide your email to the Company.
       2. ประเภทของบริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตท่ีข้าพเจ้าต้องการ คือ (โปรดเลือกเพียง 1 ประเภท โดยอ่านรายละเอียดบริการท่ีด้านหลังแบบฟอร์มน้ี)/
          Type of the Mutual Fund Services via Online System that we would like to apply is (choose only one by reading service details at the back of this form)

หมายเหตุ :  กรุณากรอกแบบฟอร์ม”หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต” (1 บัญชี หรือ 1 บัตรต่อ 1 แบบฟอร์ม) และแนบมาพร้อมกับใบคำาขอน้ี / Please fill-in the form “Consent letter for 
Automatic Direct Debit and Credit Card Payment” (1 bank account or 1 card for 1 form) and attach the documents with this application. 

บัตร / Card ................................................................................................        Visa           Master              อื่น /other (ระบุ) ...............................................

หมายเลขบัตรเครดิต / Credit Card No.                                                                           วันหมดอายุ / Expiry date ...........................................

  ………………………………………………………….…. ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้ขอใช้บริการ

  (                                                      ) Unitholder / Applicant

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่เท่�นั้น 
For officials use only

ผู้รับคำาขอ                                      รหัสพนักงาน                                         ผู้อนุมัติหรือผู้ให้สิทธ์ิในการใช้ระบบงาน 

เรียน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด / To:  Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด (“บริษัทจัดการ”) สำาหรับบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า  
โดยขอให้ข้อมูลดังน้ี /   I / We wish to apply for the Mutual Fund Services via Online System of Krungsri Asset Management Co., Ltd. (“the Company”) for my / our unitholder account
with provision of the following information.

GOLD Service                    SILVER Service 

สำ�หรับท่�นที่ต้องก�รใช้บริก�ร SILVER Service เท่�นั้น / For the application of SILVER Service only

   บัญชีสำ�หรับรับเงินค่�ข�ยคืนหน่วยลงทุน  / Bank account for receiving the redemption proceeds

บัญชีบัตรเครดิต / Credit Card Account

Form 21/61-1_Online system

                                                                                   
โทร / Tel ............................................................................................

ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name ……………………………………………………………………………………
วันท่ี / Date .........................................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.          

โดยการลงลายมือช่ือด้านล่างน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีระบุข้างต้นเป็นความจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที  ข้าพเจ้ารับทราบและ
ตกลงท่ีจะปฏิบัติและผูกพันตามเง่ือนไขและข้อตกลงการขอใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการตามท่ีได้ระบุไว้ในใบคำาขอใช้บริการน้ี และท่ีปรากฎในหนังสือช้ีชวน
กองทุนของบริษัทฯ และ/หรือท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังทุกประการ / By signing below, I/we confirm that the information given above is correct and up-to-date.  In case of any 
changes, I/we will inform the Company immediately.  I/We acknowledge and agree to be bound by the terms and conditions in applying for the Mutual Fund Services via Online System 
or Internet of the Company as specified in this application form and in the Fund Prospectus and/or those to be notified later by the Company.

ธนาคาร / Bank ........................................................ สาขา / Branch ....................................... เลขที่ / Account No. ........................................................................

หมายเหตุ:  สำาหรับบัญชีของธนาคารสาขาท่ีอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต้องเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ/หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ท่ีจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง / The bank account(s) 
of branches outside Bangkok must be those of Bank of Ayudhya, Bangkok Bank, Krungthai Bank, Kasikorn Bank, Kiatnakin Bank , CIMB Thai Bank, TMB Bank, Siam Commercial Bank, 
Thanachart Bank, United Overseas Bank (Thai), Land and Houses Bank and other commercial banks to be notified further.



เงื่อนไขและข้อตกลง / Terms and Conditions

บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กรุงศรี จำ�กัด  ช้ัน 1-2 โซนเอ ช้ัน 12 ช้ัน 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-657-5757 โทรสาร 02-657-5777

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด (หรือท่ีจะเรียกต่อไปว่า “ระบบออนไลน์”) ได้
ก็ต่อเม่ือผู้ใช้บริการได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ และได้ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับบริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายเป็นคร้ังแรกแล้ว
ในการใช้บริการระบบออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะใช้รหัสประจำาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ
ได้ส่งให้ในคร้ังแรก ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงรหัสประจำาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์
ผู้ใช้บริการจะเก็บรักษารหัสประจำาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ หรือ
ท่ีผู้ใช้บริการได้ดำาเนินการเปล่ียนแปลงแก้ไขผ่านระบบออนไลน์เป็นความลับ และยอมรับ
ว่าบริษัทจัดการจะไม่ต้องไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินในกรณีท่ีบุคคลท่ีไม่ใช่เจ้าของรหัสประจำา
ตัวผู้ถือหน่วยลงทุนทำารายการผ่านระบบออนไลน์
ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการส่ังซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีผู้ใช้บริการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์
ผู้ใช้บริการตกลงจะใช้บริการระบบออนไลน์ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี
    5.1  ส่ังซ้ือ ขายคืน และสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขจำานวนเงิน และ/หรือ
        จำานวนหน่วยท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
    5.2  ในการส่ังซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลง
         ยอมรับราคาซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีกำาหนดไว้ใน
         หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีได้ระบุไว้ใน
ระบบออนไลน์ท่ีผู้ใช้บริการใช้บริการ และชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีได้ระบุไว้ใน
คำาขอใช้บริการน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
บริษัทจัดการจะยกเลิกคำาส่ังซ้ือน้ัน
ในการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีได้ระบุไว้ใน
ระบบออนไลน์ท่ีผู้ใช้บริการใช้บริการ ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการตกลงจะรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยให้บริษัทจัดการนำาเงินค่าขายคืนฝากเข้าบัญชีธนาคารตามท่ีผู้ใช้บริการระบุไว้ใน
ใบคำาขอใช้บริการ
ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การทำารายการเก่ียวกับกองทุนรวมผ่านระบบออนไลน์ โดยท่ีผู้ใช้บริการ
ได้ใช้รหัสประจำาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนถือว่าเป็นการขอใช้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และ
ผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือตัวแทนโดยตรง 
(แล้วแต่กรณี) ตามวิธีการท่ีได้กำาหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ใช้บริการยอมผูกพันตนเองตามเง่ือนไข ข้อกำาหนด และข้อความใดๆ ท่ีได้ระบุไว้ใน
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ
ผู้ใช้บริการตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ของ
ผู้ใช้บริการเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่าน้ัน มิใช่ถือเป็นหลักฐานในการทำารายการอย่าง
สมบูรณ์  ท้ังน้ี ผู้ใช้บริการยินยอมตกลงให้ถือเอาหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการ เป็น
หลักฐานในการทำารายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ รายการดังกล่าวไม่รวมถึงรายงานท่ี
บริษัทจัดการนำาส่งให้แก่ลูกค้าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระบบงานของธนาคารท่ีเก่ียวข้องกับการหักบัญชีธนาคารหรือ
บัตรเครดิตหรือมีการเปล่ียนแปลงในระบบงานท่ีบริษัทจัดการกำาหนดไว้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไขข้อตกลงตามคำาขอน้ีได้ทุกเม่ือตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำานักงาน
ของบริษัทจัดการและตัวแทน
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทจัดการมีดุลยพินิจท่ีไม่อนุมัติการให้บริการซ้ือขายกองทุนผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ต โดยไม่จำาเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ให้ผู้ใช้บริการ
ทราบ และในกรณีท่ีบริษัทจัดการอนุมัติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอม
ให้บริษัทจัดการยกเลิกการให้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรือ
อินเตอร์เน็ตน้ีในเวลาใดๆ โดยไม่จำาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบและไม่เรียก
ร้องใดๆ จากบริษัทจัดการเน่ืองจากการยกเลิกดังกล่าว

The applicant can use the Mutual Fund Services via Online System of Krungsri 
Asset Management Co., Ltd. (hereinafter called “the Online System”) once the 
applicant has already opened an account with the Company and subscribed the 
fund units managed by the Company with the Company or Selling Agents.
In accessing the Online System for the first time, the applicant will use PIN no. issued by 
the Company.   However, the applicant can change PIN no.  by his/her own via the 
Online System.
The applicant will keep PIN no. issued by the Company or one changed via the Online 
System confidentially and acknowledge that the Company shall not take any 
responsibilities in case that the person who is not the owner of PIN no. has executed 
transactions through the Online System.
The applicant agrees not to cancel the subscription, redemption or switching transactions 
executed with the fund units via the Online System.
The applicant agrees to use the Online System under the following conditions:
   5.1.  Subscribe, redeem and switch the fund as per the conditions of investment 
        amount and/or units specified in the Fund Prospectus. 
   5.2.   In subscription, redemption or switching of the fund, it will be deemed that the
        applicant agrees to accept the subscription, redemption price or switching prices
        as per the methodology specified in the Fund Prospectus.
For the fund subscription, the applicant will follow the procedure specified in the Online 
System and will remit the subscription amount by the method specified in this Application.  
In case that the Company does not receive the subscription money in any circumstances, 
the Company will be entitled to cancel such subscription.
For the fund redemption, the applicant will follow the procedure specified in the Online 
System.  Therefore, the applicant agree to receive the redemption proceeds by allowing 
the Company to deposit the redemption proceeds through the bank account that the 
applicant/unitholder has specified in the Account Opening Form.
The applicant acknowledges that any mutual fund transactions executed via the Online 
System by using the PIN no. will be deemed as the complete transactions and it will be 
bound as the equivalent services given by the Company or agents (depending on the 
case) as specified in the Fund Prospectus.
The applicant acknowledges to be bound with the Terms and Conditions as specified in 
the Fund Prospectus of the funds managed by the Company.
The applicant acknowledges that the confirmation document received from the electronic
device is simply a record of transaction, not deemed to be evidence of completed 
transaction.   However, the applicant agrees to accept the document received by the 
Company as the evidence of completed transactions and can use as future reference.  
This does not include the report sent by the Company to the applicant/unitholder via 
electronic channel or the Online System.
In case there are any changes in the banks’ debiting system, credit card  system or any 
modifications of the System specified by the Company, the Company reserves the right 
to change or modify terms and conditions in this application as deemed appropriate.  
However, the Company will inform such changes to the applicants/unitholders 30 days 
in advance at the office of the Company or agents
The applicant acknowledges that the Company may or may not approve his/her 
application to use the Online System.  In case that the Company has approved the 
application and allowed the applicant to access the Online System, the applicant 
acknowledges that the Company can terminate the usage of the Online System at any 
time without notice and the applicant has no right to demand from such termination.

ร�ยละเอียดสำ�หรับประเภทของบริก�รซื้อข�ยกองทุนผ่�นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ต / Details of Mutual Fund Services via Online System

การขอใช้บริการซ้ือขายกองทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
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For the application of Mutual Fund Services via Online System:

Form 21/61-1_Online system

ซื้อหน่วยลงทุนโดยก�รหักบัญชีอัตโนมัติ / Subscription via direct debit service                                                                          - 

ซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ�วัน / Subscription via regular saving plan                                                                                    -

ข�ยคืนหน่วยลงทุน / Redemption by crediting proceeds to bank account 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน / Switching

ข้อมูลก�รลงทุนส่วนตัว / Fund account information

GOLD Service         SILVER serviceลักษณะก�รให้บริก�ร / Details of Services



หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิต 
(Consent Letter for Automatic Direct Debit and Credit Card Payment)

ข้าพเจ้า / I                                                                          เลขท่ีบัตรประชาชน/ID Card No.
เจ้าของบัญชี / The owner of *     
(* เลือกเฉพาะ 1 บัญชีเงินฝากหรือ 1 บัตรเครดิตอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน หากท่านต้องการมากกว่า 1 บัญชี หรือ 1 บัตรเครดิต ท่านต้องกรอกหนังสือยินยอมเพ่ิมอย่างละ 1 ฉบับ / Choose only 
either 1 bank account or 1 credit card, if you want more than 1 bank account / 1 credit card, you need to sign another consent letter for automatic direct debit, credit card payment)

 บัญชีเงินฝากเลขที่ / Bank account no. ....................................................................  ชื่อบัญชี/Account Name............................................................................................
 สาขา/Branch ..................................................................................ประเภทบัญชี/ Account type       ออมทรัพย์ / saving account         กระแสรายวัน / current account    

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya PCL.                   
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย / KASIKORNBANK PCL.                  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank PCL.    

บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land and Houses Bank PCL.
บมจ. ธนาคารยูโอบี / United Overseas Bank (Thai) PCL.
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน / Kiatnakin Bank PCL.

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank PCL.         
บมจ. ธนาคารทหารไทย / TMB Bank PCL.                        
บมจ. ธนาคารกรุงไทย / Krung Thai Bank PCL.

บัญชีเงินฝากของธนาคาร / Bank Account        

เรียน  ผู้จัดการ / To the Manager of                    บมจ. ธนาคาร  / the Bank           บริษัทบัตรเครดิต / the Credit Card Company 

ต้นฉบับ : สำาหรับธนาคาร

สาขาและรหัส (Branch and Code) .......................................................                                                                                   
โทร / Tel ............................................................................................

วันท่ี / Date .........................................................................................ช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name ……………………………………………………………………………………

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.          

เลขที่/No. ................อาคาร/Building .........................................ชั้น/Floor ...................... ซอย/Soi ................................................ ถนน/Road ...........................................

แขวง/ตำาบล/Sub-District ........................................ เขต/อำาเภอ (District) .............................. จังหวัด/Province ........................... รหัสไปรษณีย์/Postal code ........................

โทรศัพท์/Tel.  บ้าน /Home .................................. ที่ทำางาน/Office ...................................... มือถือ/Mobile ................................... โทรสาร/Fax ...........................................                           

อีเมล์/Email (กรุณาเขียนตัวบรรจง/ In elaborate handwriting) .....................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ให้ธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิต หักเงินจากบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตดังกล่าวของข้าพเจ้าเพ่ือชำาระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่
บริษัทจัดการ ตามจำานวนเงินท่ีปรากฎในคำาส่ังจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหน้ี และ/หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) และ/หรือส่ือบันทึกข้อมูล (media) และ/หรือส่ือบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
ท่ีธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตได้รับ และนำาเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ด้านหลังของหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตน้ี   
I wish to authorize the Bank or Credit Card Company to debit my bank account / charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or debts and/or 
any obligations to the Management Company in the amount stated in the subscription form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which the Bank / Credit 
Card Company received from the Management Company and transfer such amount to the Management Company’s account in accordance with the terms and conditions specified at 
the back of this consent letter.
ท้ังน้ี ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีท่ีข้าพเจ้าขอให้หักเงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเพ่ือชำาระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ หน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกผันต่างๆ ให้แก่ธนาคารดังกล่าว 
ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมจากบริษัทบัตรเครดิต / In this regard, I/we acknowledge and accept that in case I  authorize to charge my credit card to make the payment  for subscription of fund 
units and/or debts and/or any obligations to the Bank, I shall not receive any bonus/reward points from the Credit Card Company.

          
หมายเหตุ : ลายเซ็นต์ของผู้ให้ความยินยอมจะต้องเหมือนกับตัวอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้กับธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิต / Signatures of person granting the consent must be the same to the specimen   
             signature given to the Bank / Credit Card Company.

บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี / Credit card issued by Krungsri Group                                                                                                                                    

ข้อมูลสำาหรับการติดต่อ / For contacting purpose

ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต / 
Cardholder’s name

                     

ลงช่ือ     ……………………………………………………………… ผู้ให้ความยินยอม 
Sign    (                                                     )  Person granting the consent 

  ขอแสดงความนับถือ / Sincerely yours 

หมายเลขบัตรเครดิต / 
Credit card no. 

ประเภทบัตรเครดิต/ 
Credit card type

Visa     Master       อื่นๆ / other ................................................................... วันหมดอายุ / Expiry date ............................................................  

บัตรเครดิต/ Credit card                              (i.e. KCC, First Choice)

สำาหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร (For Bank)           สำาหรับธนาคาร/บริษัทบัตรเครดิต (For Bank / Credit Card Company only)

                         รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยินยอม 

ลงช่ือ     ........................................................................................................
         (                                                                     )

                          ธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตตรวจสอบแล้วถูกต้อง
     
        ลงช่ือ     .....................................................................................................
                 (                                                                     )
                       ลายมือช่ือผู้รับมอบอำานาจจากธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิต

Form 22/61-1_Direct debit



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด  ช้ัน 1-2 โซนเอ ช้ัน 12 ช้ัน 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-657-5757 โทรสาร 02-657-5777

เงื่อนไขและข้อตกลง / Terms and Conditions

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตของข้าพเจ้าเพ่ือชำาระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง  ๆให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด

(ต่อไปน้ีจะเรียกว่า“บริษัท”) หากปรากฎในภายหลังว่าจำานวนเงินท่ีบริษัทแจ้งแก่ธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตไม่ถูกต้อง และบริษัท/บัตรเครดิตได้ทำาการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตของข้าพเจ้า ตามจำานวน

ท่ีปรากฎในคำาส่ังจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหน้ี และ/หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) และ/หรือส่ือบันทึกข้อมูล (media) และ/หรือส่ือบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตได้รับ

จากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดำาเนินการเรียกร้องเงินจำานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ท้ังน้ี โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตชดใช้เงิน

ท่ีธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตได้หักจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้า เพ่ือชำาระหน้ีให้แก่บริษัท ตามคำาส่ังจองซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหน้ี และ/หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) และ/

หรือส่ือบันทึกข้อมูล (media) และ/หรือส่ือบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคาร/ บริษัทบัตรเครดิตได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคาร / บริษัทบัตรเครดิตจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/

บัตรเครดิตของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบัญชีเงินฝาก /วงเงินบัตรเครดิตของข้าพเจ้ามีเพียงพอให้หักในขณะน้ันเท่าน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร/

บัตรเครดิตแจ้งการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวน้ันได้จากสมุดคู่ฝากและ/หรือใบแจ้งยอดบัญชีของธนาคาร (Bank statement) 

และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card Statement) และ/หรือใบรับ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท  

In debiting my bank account / charging my credit card in order to make payment for subscription of fund units and/or debts and/or any obligations to Krungsri Management 

Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the Company”), should it later be found that the amount instructed to the Bank / Credit Card Company is incorrect and that the bank / 

Credit Card Company has already debited my bank account / charged my credit card in the amount stated in the subscription form and/or invoice and/or diskette and/or 

media and/or electronic media which the Bank / Credit Card Company has received from the Company, I shall claim such amount directly from the Company.   In this regard, 

I agree to waive the right to demand or sue the Bank / Credit Card Company to refund the amount which the Bank / Credit Card Company has debited from my bank 

account / charged to my credit card in order to pay for the amount owed to the Company according to the subscription form and/or invoice and/or diskette and/or media 

and/or electronic media which the Bank / Credit Card Company has received from the Company.  In addition, I acknowledge that the Bank / Credit Card Company shall be 

able to debit my bank account / charge my credit card only when my bank account balance / credit line are sufficient for such debit or charge at the time. I do not 

require the Bank / Credit Card Company to notify me of such direct debit / credit card charge, as I shall be able to see such transaction(s) on the passbook and/or 

bank statement and/or credit card statement and/or receipt and/or receipt of the Company.

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าขอให้หักเงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนจากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอาจจะทำาให้บริษัทบัตรเครดิต

ไม่สามารถหักเงินจากบัตรเครดิตตามคำาส่ังของข้าพเจ้าได้ ท้ังท่ีมีวงเงินเพียงพอก็ตาม   / In case that I authorize to charge my credit card, I agree to waive the right to claim for any 

damages which may arise from electronic system malfunction and may cause  the Credit Card Company fail to charge credit card as per my instruction even though the 

credit line is sufficient.

ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขท่ีของบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตท่ีระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก/ บัตรเครดิตได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือ

ยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝาก /บัตรเครดิตดังกล่าวคงมีผลใช้บังคับสำาหรับบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตท่ีได้เปล่ียนแปลงแล้วน้ันๆ ได้ด้วยทุกประการ / In case that the document(s)  and/or 

the number of bank account / credit card indicated in the consent letter for automatic direct debit / credit card payment will be  changed for any reason, I agree that such 

consent letter shall still remain applicable to the changed bank account / credit card in all respects.

การขอให้หักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทำาหนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้ง

ยกเลิก โดยทำาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบัตรเครดิตทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน / The authorization to debit the indicated bank account / charge the indicated credit card 

shall take immediate effect from the date of the consent letter for automatic direct debit / credit card payment and shall remain valid unit I notify the Bank and Credit Card 

Company of my cancellation in writing at least 30 days in advance.

Form 22/61-1_Direct debit







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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25% 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า...................................................................................  วันที่................................................. 



 

 

 
ข้อตกลงในการรับบริการ 
 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 
 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

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

 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน  ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

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

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 
37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 

ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

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

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

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

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

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 
ตราสารที่สามารถลงทุนได ้

หากคะแนนน้อยกว่า 15  แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้บางส่วน  

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็นคร้ัง
คราวได ้ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ปานกลาง  

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง 
แม้จะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุน 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

 



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

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

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

U.S. Employer Identification Number:

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

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

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

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

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

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

และสามารถเขา้ออกประเทศสหรัฐอเมริกาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวีซ่า ซึ�งออกโดยสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองและสญัชาติอเมริกนั
(U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS))/ You must answer “Yes” if you are in possession of a U.S. alien registration
card as a lawful permanent resident issued by the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS).

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

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

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

ปัจจุบนัท่านไดอ้าศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างนอ้ย 183 วนั ทัWงนีW  ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านเขา้เงื�อนไขดงักล่าวหรือไม่ไดที้�
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test / You may be considered a U.S. resident if you
meet the “Substantial Physical Presence Test”. You will meet this test if, for instances, during the current year, you were present
in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test.

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

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

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

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

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

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

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