
แบบฟอร์มชุดการกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคล

จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยความสนับสนุนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ประเภทนิติบุคคล Juristic Type*

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)*
Juristic Investor Name*

ประเภทธุรกิจ Business Type*

แหล่งที่มาของเงินทุน Source of Investment Fund*

ประเทศหรือเขตแดนที่เป็นแหล่งที่มาของเงินทุน Country's Source of Investment Fund*

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*

FundConnext

วันที่จดทะเบียน Issued Date

ไทย Thailand

นิติบุคคลทัวไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)
นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

สำนักงานใหญ่ Head Office
สาขาลำดับที่ Branch No.

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

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

รายได้รวมต่อปีของบริษัท Total Income per Year (ล้านบาท Million Baht)

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

ค่าหุ้น Stock
เงินบริจาค Donation
เงินกู้ Loan

เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business

เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

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

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

นายหน้าจัดหางาน Recruitment Agency

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

Page 1

* Required

-- --
- - - - -

วันที่ Date --
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FundConnext

รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors*
ชื่อ - นามสกุล

Name - Surname

1. ข้อมูลนิติบุคคลสำหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account

1.

อำนาจลงนาม

Signatory
Authorized

เป็นผู้บริหารสูงสุด
Chief

Executive

2.

3.

4.

5.

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

มี Yes ไม่มี No

6. มี Yes ไม่มี No

7. มี Yes ไม่มี No

8. มี Yes ไม่มี No

9. มี Yes ไม่มี No

10. มี Yes ไม่มี No

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

Page 2

* Required

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Name of Shareholders of Juristic's Owner

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name
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FundConnext
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป / ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary

Page 3

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name

5.

ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname or Juristic Name

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต
ID Card No./Passport No.

สัญชาติ
Nationality

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.

2.

3.

4.

ชื่อนิติบุคคล Juristic Name
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ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายเลข End Beneficiary No.

เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป Shareholder who own 25% of total shares or higher

FundConnext
3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

เป็นผู้บริหารสูงสุด Being Chief Executive
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ความเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง Relationship as an End Beneficiary

* Required

Page 4

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address

โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor
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ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม*
Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund

FundConnext
4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*

* Required

Page 5

โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
1. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
เลขที่ Address No.

ซอย Soi
อำเภอ District/Amphur

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature
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ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม*
Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund

FundConnext
4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

* Required

Page 6

โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality

-- --

--
2. ชื่อ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
ประเภทบัตร ID Type บัตรประชาชน ID Card

พาสปอร์ต Passport
เลขที่ No.

เลขที่ No.

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
เลขที่ Address No.

ซอย Soi
อำเภอ District/Amphur

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักลงทุน Investor
อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employee
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk/Priest

แพทย์/พยาบาล Doctor/Nurse พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

นักเรียน/นักศึกษา Student
ครู/อาจารย์ Teacher

Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes ไม่ใช่ No

( )

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature
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ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

FundConnext

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท
Same as Commercial Registration No.

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน Bank Account for Subscription*

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

( )
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

( )

* Required

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*
บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management
บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment

การลงทุน Investment
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ตามบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

Page 7

วันที่ Date --

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชี
ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

หมายเหตุ

Remark Bank Account for Unit Investment Subscription, Unit Investment Redemption and Paid Dividend
must be the same person as unitholder and account owner.

เลขที่ลูกค้า Customer Account No.* ประเภทบัญชี Account Type*
ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.

บัญชีเปิดชื่อ Segregate
บัญชีปิดชื่อ Omnibus
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FundConnext

ข้อกำหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไขดังต่อไปน้ี
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through
FundConnext service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant
(“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัท
จัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบ
ทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
The Investor accept and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and
relevant supporting documents all previously signed by the Investor as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management Companies
in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid documents
(hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format), the Investor agrees that such copy is legally enforceable and
binding upon the Investor as if they are the original documents.

2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็น
ครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งในรูป
แบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป
ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูล
ปัจจุบันของผู้ลงทุน
The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the
customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there
be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other form
acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the method
as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not respond
in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the Asset
Management Company may use the existing latest information as the up-to-date information of the Investor.

3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทั้งหมดที่
ผู้ลงทุนมีกับบริษัทจัดการให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือเพื่อประโยชน์
ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือกองทุน และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติ

4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของบริษัทจัดการในการนำส่งข้อมูล เอกสาร และหรือคำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน หรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทั้งดำเนินการปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนขอมอบอำนาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการ
ดังกล่าวบริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
In an event the Investor fails to comply with the request of the Asset Management Company for the provision of additional information, documents and/or consent
for the discharging of duties by the Asset Management Company or the fund as required by the domestic or foreign law or pursuant to the obligations that the Asset
Management Company or the fund have to comply with or where it is necessary for the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, or
the Investor fails to comply with the terms and conditions for the mutual fund account opening, the Investor accept and agrees that the Asset Management
Company may suspend any services related to the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account. In this regard, the
Investor hereby authorizes and irrevocably consents to the Asset Management Company to close the Investor’s mutual fund account and/or to redeem the
investment units for the closing of the Investor’s mutual fund account, as the Asset Management Company deems appropriate as if such action has been taken by
the Investor itself. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.

5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening
application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of
the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company
specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการได้รับจาก
บริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่นแบบฟอร์มคำสั่งในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ และ
ใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order of the Investor to the Asset Management Company through FundConnext service or
the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the internet system of the FundConnext service provider, the Investor agrees that the
information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has signed and
sent such order to the Asset Management Company and shall constitutes a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which can be used as
a reference to the transaction conducted by the Investor.

(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund;

(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
Any state authority or agency both in Thailand and overseas; and

(3) บุคคลอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
Any person whom the Asset Management Company deems necessitated use such information for the purposes mentioned above..

The Investor irrevocably consents to the Asset Management Company for the collecting, using, sending, transferring outside Thailand, or disclosing information of the
Investor including any information in all the mutual fund accounts that the Investor has with the Asset Management Company to the following persons as the Asset
Management Company deems appropriate for the purpose of inspection and/or compliance with the domestic and foreign law and/or for the purpose of services or
offer of investment products to the Investor and/or for the operation of the Asset Management Company or fund and/or for compliance with the obligations that
the Asset Management Company or the fund has to comply with:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน หรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
The Investor confirms that prior to each investment the Investor has already received the prospectus, the investment handbook for the LTF or RMF investment as
the case may be, or other documents used in the sale of investment units from the Asset Management Company and/or the distributor and/or an individual
responsible for contacting the Investor as well as the personnel with the duty to sell the investment units of such person and that the Investor has a thorough
knowledge and understanding in the investment in the mutual fund’s investment units and that:

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ที่อยู่ที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้
ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสำหรับ
ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี
หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี ให้
ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company
may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE,
WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email
address specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application
downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has
been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read.
In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any
notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or
address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice,
information or any other document sent from the Asset Management Company.

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้น
ตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA
Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้
ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น
สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the
fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign law (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
Prior to each investment in the investment units, the Investor should thoroughly study the information as specified in the fund prospectus;

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the
original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be executed as instructed.

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ใน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด อันได้แก่
In the event that the Asset Management Company and/or the distributor and/or an Investment Advisor/Individual Investment Planner responsible for
contacting the Investor as appointed by the Asset Management Company (including the personnel responsible for accepting the redemption order from such
person) provide general or specific investment advice to the Investor, the Investor will be receiving the warning on various issues in accordance with the rules,
conditions and procedure prescribed by the Securities and Exchange Commission as follows:

(ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
The warning on risks associated with the investment in investment units;

(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
The warning on risks associated with the investment in each that particular mutual fund;

(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุ
ประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
The warning in the case of general advice that such advice is not tailored to the Investor specifically and that such advice is not a result of the
analysis or consideration of the Investor’s objectives, financial status and investor’s need and

(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด ผู้ลงทุน
ยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
The warning in the case of specific advice that if the Investor refuses to provide his/her personal information or an up-to-date personal information,
the Investor may receive advice that is not suitable to the Investor’s objectives, financial status and investor’s needs since such advice has been
made taking into consideration only the information disclosed by the Investor or the disclosure of which is mandated by law. The Investor confirms
that the investment decision is made by the Investor on its own accord and does not have any binding upon the Asset Management Company and
the Asset Management Company assumes no liability whatsoever in any respect;

(4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัท
จัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น
ประกันได้
For the Investor in RMF and LTF, the Investor has read and understood the statements that appear in the investment handbook for the LTF or RMF investment
as the case may be and the Investor acknowledges that the Asset Management Company is not providing any advice or consultation on tax matter for the
Investor. In addition, the Investor will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units of RMF and LTF.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor,
any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred
to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called “Documents and Information”) to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this
mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and
consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all
the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management
Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ตามที่แต่ละบริษัท
จัดการจะกำหนด รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม
เพิ่มเติมของแต่ละบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
The Investor agrees to be bound by and comply with the criteria and conditions in the prospectus of each fund in which the Investor has invested in, the terms and
conditions in the subscription/redemption/switching forms, the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual
fund account opening in addition to this terms and conditions for the mutual fund account opening form as may be prescribed by each Asset Management
Company including any future amendment thereof. The Investor may examine the rules and procedures relevant to the unitholders as well as the additional terms
and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its relevant website.

11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้ว
The Investor accepts and agrees that this terms and conditions for the mutual fund account opening will continue to be binding upon the Investor even if any Asset
Management Companies or the distributors have subsequently terminated or no longer used the service of FundConnext

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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6. เอกสารนิติบุคคลที่ต้องนำส่ง Required Documents for Juristic Investor

เอกสารหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions
เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ Letter of appointment or Letter of authority

เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Certificate of registration
เอกสารหนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม Letter of appointment or Letter of authority

เอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม Letter of intent in transactions

นิติบุคคลทัวไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)

นิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff Only

เอกสารการเป็นนิติบุคคล(หน่วยงานออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months)

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

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

สำเนาเอกสารสำหรับนิติบุคคล Copy of Juristic Document

ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้ามี) Sample of company's logo (if any)
รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม List of Directors and Authorized Signatory of Directors
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม Copy of ID of Authorized Person
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) Letter of authority (if any)
ภพ. 20 (ถ้ามี) VAT Registration (VAT20) (if any)
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บจ.5) List of shareholders’ names
รายงานการประชุม ที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี) Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any)
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แบบฟอรม์ FATCA ส ำหรับลูกคำ้ใหม่ประเภทนิตบิุคคล 
FATCA Form for Entity Clients 

    

หมวด A: ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี 

SECTION A: BUSINESS INFORMATION 

 

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบญัชี:  

Entity name: 

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 

Entity registration number: 

ประเทศที่จดทะเบียนหรือจัดตั้ง: 

Country of incorporation: 

ประเทศที่ประกอบธุรกิจ: 

Country of business operations: 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ำมี) 

Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) 

หมำยเลข/ID:                                                     ประเทศ/Country: 

หมำยเลข/ID:                                                     ประเทศ/Country: 

หมำยเลข/ID:                                                     ประเทศ/Country: 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีไทย 

Thai Tax ID: 

 

หมวด B: ค ำรับรองสถำนะ (โปรดเลือกเพียงหนึ่งข้อ) 

SECTION B: Certification of the Claimed FATCA Status (Please choose only one box)  

สถำนะของนิติบุคคลตำม 
FATCA 

FATCA Status  

 1.1 ลูกค้ำเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ)  
Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? 
ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ ข้ำพเจ้ำได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 
In case the entity is incorporated in the U.S., I have attached W-9 certifying the status herewith. 

 U.S. Person 

หากท่านแสดงตนว่าเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาตามข้อ 1.1  และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว โปรดข้ามค าถามในส่วนนีส้ าหรับหมวด B / If 
you answer “yes” in No. 1.1 above and provide Form W-9, please skip the following part for Section B. 

 
 
 

 

1.2 ข้ำพเจ้ำเป็นนิติบุคคล ซึง่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศ: __________________________________________ 
I am an entity that is incorporated in _______________________________________________(Fill in a country) 

1.3 ข้ำพเจ้ำเป็นสำขำของนิติบุคคล โดยส ำนักงำนใหญ่ของสำขำจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศ: ______________ 
I am a branch of an entity.  Please specify the place of incorporation of the head office: _________________(Fill 
in a country) 
(หำกเป็นนิติบุคคล หรือสำขำของนิติบุคคลที่มิไดจ้ัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกำ กรุณำตอบแบบสอบถำมใน
หมวด B ด้ำนล่ำงต่อไป นอกเหนือจำกนั้นกำรให้ค ำรับรองถือว่ำเสร็จสิ้น) 
(If you are a non-U.S. entity or a branch of non-U.S. entity, please proceed to Section B as the following.  Apart 
from that, your certificate of the claimed FATCA status is complete.) 

 Non-U.S. Entity 

 

 
2.1 ข้ำพเจ้ำมีสถำนะเป็นสถำบันกำรเงิน ประเภท  

          Participating Foreign Financial Institution  (PFFI)  

          Reporting Model 1 FFI  

          Reporting Model 2 FFI  

          Registered Deemed-Compliant FFI 

โดยมีเลข GIIN ดังนี ้________________________________________________________ 

 PFFI, RDCFFI 
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I am a financial institution of the type of  
 Participating Foreign Financial Institution  (PFFI) 
 Reporting Model 1 FFI 
 Reporting Model 2 FFI 
 Registered Deemed-Compliant FFI  
with GIIN: _____________________________________________________________________ 

 2.2 ข้ำพเจ้ำมีสถำนะเป็นสถำบันกำรเงินที่ไม่เข้ำร่วม FATCA 
I am a financial institution of the type of Non-Participating Foreign Financial Institution. 

 NPFFI 

 2.3 ข้ำพเจ้ำมีสถำนะเป็นสถำบันกำรเงินประเภท Certified Deemed-Complaint FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดง
สถำนะดังกล่ำวไว้แล้ว 
I am a financial institution of the type of Certified Deemed-Compliant FFI and have attached W-8BEN-E 
certifying the status herewith. 

 CDCFFI 

 2.4 ข้ำพเจ้ำมิใช่สถำบันกำรเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์นั้น 
I am a publicly traded (listed) company or affiliated of a listed company. 
และข้ำพเจ้ำได้แสดงหลักฐำนกำรมีสถำนะเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งปรำกฎอยู่ในส ำเนำงบกำรเงินที่ได้แนบมำกับเอกสำรค ำขอชุดนี้ 
My evidence of listing or affiliation of a listing company is in a copy of the latest financial statement attached 
herewith. 

 Excepted NFFE 

 2.5 ข้ำพเจ้ำเป็นองค์กรของรัฐบำล องคก์รระหว่ำงประเทศ หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
I am a government (agents), international organization, or central bank of issue.  
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผลประโยชน์ของกำรจ่ำยเงินใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับหลกัทรัพย์ที่จะซื้อขำย หรือ 
โอนย้ำยนี้ และไม่ได้ประกอบกิจกำรทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถำบันรับฝำกหลกัทรัพย์ หรือ 
ธนำคำรพำณิชย์ 
I certify that I am the beneficial owner of any payment in connection with the securities that is going to be sold 
or transferred, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance 
company, custodial institution, or commercial banks. 

 Exempt Beneficial Owner 
(EBO) 

 2.6 ข้ำพเจ้ำเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหำผลก ำไร 
I am a non-profit organization. 
ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลภำยใต้ประมวลรัษฎำกรไทย 
I certify that I am exempt from income tax under Thai revenue code. 

 Non-Profit Organization 
(NPO) 

 2.7 ข้ำพเจ้ำเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิใช่สถำบันกำรเงินซึง่มิได้มีรำยได้หลักมำจำกกำรลงทุน 
I am a non-financial institution whose main income is not from investing. 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกำ  และ ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน และ มีเงินได้
ไม่เกินกึ่งหนึง่ในงบกำรเงินปลี่ำสุดที่มำจำกแหลง่ใดๆ ในสีก่ลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่ำทรัพย์สินในงบกำรเงินล่ำสุด
ไม่เกินกึ่งหนึง่ที่สำมำรถก่อให้เกดิเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ 
กลุ่มที่ 1: เงินปันผลและดอกเบี้ย 
กลุ่มที่ 2: เงินค่ำเช่ำและค่ำสิทธิ ์
กลุ่มที่ 3: ส่วนรำยได้จำกธุรกรรมบำงประเภท 

 รำยได้จำกกำรขำยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 
 รำยได้จำกสัญญำซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์สินค้ำโภคภัณฑ์ 
 รำยได้จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 รำยได้จำกสัญญำประเภท SWAP 

กลุ่มที่ 4: รำยได้จำกสัญญำประกันและสัญญำบ ำนำญ 

 Active NFFE 
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 รำยได้ที่ได้จำกเงินส ำรองหำกเป็นบริษัทประกัน 
 เงินได้จำกสัญญำบ ำนำญ 
 เงินได้จำกสัญญำประกัน 

I certify that I am not incorporated in the U.S. and not a financial institution and not exceeding half of my 
income as stated in my latest financial statement are derived from the following four groups and not exceeding 
half of my assets as stated in my latest financial statement can generate incomes in the following four groups as 
follows; 
Group 1: Dividend and Interest 
Group 2: Rental and Royalties 
Group 3: Income from certain transactions 

 Sales of any asset generating income in Group 1 and Group 2 
 Income from commodity derivative contracts  
 Foreign exchange income 
 Income from SWAP contract (Notional Principal Contract) 

Group 4: Income from insurance and annuity contracts 
 Income from reserving activities (insurance company only) 
 Income from annuity contracts 
 Income from insurance contracts 

 2.8 ข้ำพเจ้ำเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิใช่สถำบันกำรเงินที่มีรำยได้จำกกำรลงทุน/รำยได้ทำงอ้อม (เช่น รำยได้จำก
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝำก เป็นต้น ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรำยได้รวม หรือมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รำยได้ดังกล่ำวได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่ำสุด 
I am a non-financial institution whose main income is derived from passive income (i.e., income from holding 
financial Securities and deposits, etc.) equal to or more than 50% of total gross income, or held asset that 
generates passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year. 
พร้อมกันนี้ ข้ำพเจ้ำได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ำของตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง ดังต่อไปนี้ 
 ข้ำพเจ้ำไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้ำของที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ 
 ข้ำพเจ้ำมีผู้ถือหุ้น/เจ้ำของที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ 
(U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ำของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละรำย ดังต่อไปนี ้(ข้าพเจ้าได้
แนบ W-9 ไว้แล้ว) 

Name Address Tax Identification Number 

   

   

I also hereby declared my U.S. ownership as follows; 
 I do not have any owner/ shareholder who is a U.S. person or 
 I have owner(s)/ shareholder(s) who is (are) U.S. persons and have hereby disclosed the name, address, and 
U.S. Tax Identification Number (TIN) of each holder as follows; (I have attached W-9 certifying the status 
herewith.) 

Name Address Tax Identification Number 

   

   
 

 Passive NFFE 

 2.9 ข้ำพเจ้ำไม่เข้ำข่ำยเป็นนิติบุคคลสถำนะใดๆ ตำมที่ระบุข้ำงต้น 
I am not eligible for any status provided above 
ข้ำพเจ้ำได้แนบ W-8BEN-E แล้ว โดยระบุสถำนะเป็น _____________________________________________ 
I have herewith attached W-8BEN-E with the status of ____________________________________________ 

 Others 
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หมวด C: กำรยืนยันและกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 

SECTION C: Confirmation and Change of Status 

1. ข้ำพเจ้ำยืนยันว่ำข้อมูลเบื้องต้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์/ I confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ใช่ชำวสหรัฐอเมริกำ แต่สถำนะของข้ำพเจ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีของประเทศสหรัฐอเมริกำ ข้ำพเจ้ำตกลงที่

จะแจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ในทันที/ 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. ข้ำพเจ้ำยอมรับและเห็นด้วยว่ำไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกข้ำพเจ้ำไม่แจง้ให้บริษัททรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงในสถำนะกำรไม่เป็นชำวสหรัฐอเมริกำ ของข้ำพเจ้ำ
ในทันที บริษัทมีสิทธิยุติกำรมีบัญชีกับข้ำพเจ้ำโดยไม่ต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแต่อย่ำงใด/ 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 entitle Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to terminate, at its sole discretion, the entire any relationship with me. 

4. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ให้ข้อมูล ใหข้้อมูลเท็จ หรือ ไม่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะตำมที่แถลงไว้ในแบบฟอร์มนี้ ภำยใน 30 วัน นับแต่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ข้ำพเจ้ำยินยอมและให้สิทธิบริษทัในกำรปฏิเสธกำรให้บริกำร หรือ หักภำษี ณ ที่จ่ำย จำกจ ำนวนเงินใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับในบัญชีหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์ม  FATCA นี้ ตำมที่มีค ำสั่งหรือค ำร้องขอจำกหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตำมกฎหมำย FATCA/ In the event that I fail to provide 
the information, give false 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. 

 

หมวด D: กำรอนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลและหกัภำษี 

SECTION D: Authorization for information disclosure and account withholding 

ตำมขอบเขตอ ำนำจของกฎหมำยรวมถึงข้อตกลงระหว่ำงบริษัทและหน่วยงำนทำงกำรทั้งภำยในและนอกประเทศเกี่ยวกับภำษี ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัท/ To the extent 
required by applicable laws and any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and domestic and/or foreign tax authorities, I authorize 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to:  

1. เปิดเผยให้หน่วยงำนทำงกำรทั้งภำยในและนอกประเทศ ซึ่งรวมถึงกรมสรรพำกรสหรัฐอเมริกำ (IRS) ทรำบถึงข้อมูล เช่น ผู้รับผลประโยชน์ รำยงำนบัญชี 

จ ำนวนเงินและสินทรัพย์ที่มีกับบริษัท จ ำนวนก ำไรและรำยได้ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน/กำรบัญชี ซึ่งถกูร้องขอให้เปิดเผยโดยหน่วยงำน

ทำงกำร และ/ disclose to the domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) my 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. หักเงินจำกบัญชีของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวน ซึ่งถกูร้องขอโดยหน่วยงำนทำงกำรทั้งภำยในและนอกประเทศ ซึ่งรวมถึงกรมสรรพำกรสหรัฐอเมริกำ (IRS) ตำมที่
บริษัทมีสัญญำระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรดังกล่ำว/ withhold from my 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. 

 

หมวด E: ลำยเซ็นผู้เปิดบัญชี 

SECTION E: APPLICANT’S SIGNATURE 

ลำยเซ็นผู้เปิดบัญชี/ Signature of Applicant: 

       

ชื่อ/Name: 
ต ำแหน่ง/ Position: 

วันที่/ Date: 

Seal 

(if any) 
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ส ำหรับบริษัทใช้/ For Office Use 
 

หมวด A/ Section A 
กำรประเมินลูกค้ำตำมประเภทของ FATCA: ลูกค้ำเป็น 
ICs assessment of customer(s)’ FATCA classification: Customer is: 

US entity  
Non US entity (โปรดระบปุระเภทด้ำนล่ำง/ Please specify the type below)  
PFFI 
Reporting Model 1 FFI 
Reporting Model 2 FFI 
RDCFFI 
NPFFI 
CDCFFI 
Excepted NFFE 
Exempt Beneficial Owner 
Non-Profit Organization 
Active NFFE 
Passive NFFE  

Recalcitrant entity that is Exempt Beneficial Owner  
Recalcitrant entity that is Excepted NFFE  
Recalcitrant entity that is Passive NFFEs  
Recalcitrant entity that is U.S. entity  
Others (Please specify ________________________________________________) 
 

 

หมวด B/ Section B 
กำรยืนยันและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement 
ข้ำพเจ้ำยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรตรวจสอบและขอข้อมูลที่จ ำเป็นของลูกค้ำผู้เปิดบัญชีด้ำนบน แล้ว และขอยืนยันว่ำข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ  
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปจัจุบันที่สุด/ 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: 
 
 

ยืนยันควำมถูกต้องโดย/ Verified by 

Branch Manager Name and ID / Team Head and ID:  Maybank Kim Eng employee signature:  Date: 
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ค ำศัพท์ที่ส ำคัญ (Glossary of key terms) 

ค ำศัพท์ / Terms ควำมหมำย / Definition 

Entity บุคคลตำมกฎหมำยหรือกำรจัดตั้งตำมกฎหมำย ซึ่งไม่ใช่บคุคลธรรมดำ 
A legal person or a legal arrangement, which is not a natural person. 

U.S. Person เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษี นิติบุคคลจะถือว่ำเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น  
• ห้ำงหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลทีจ่ัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกำ หรือจัดตั้งภำยใต้กฎหมำยของสหรัฐอเมริกำหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกำ  
• ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้ำ –  

(i) ศำลในสหรัฐอเมริกำมีอ ำนำจภำยใต้กฎหมำยในกำรบังคับตำมค ำส่ังศำล หรือตัดสินในประเด็นต่ำงๆที่เป็น
สำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของทรัสต์ และ  

(ii) บุคคลสัญชำติอเมริกันหนึ่งหรือหลำยคนที่มีอำนำจในกำรควบคุมกำรตัดสินใจเรื่องส ำคัญต่ำงๆในทรัสต์  
• ทรัพย์ของผู้ตำยซ่ึงเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ 
For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:  
• A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State 
thereof,  
• A trust if –  

(i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments 
concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and  

(ii) (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or  
• An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States 

Foreign Financial 
Institution (FFI)  

สถำบันผู้รับฝำกหลักทรัพย์ สถำบันที่รับฝำกเงิน นิติบุคคลที่ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุน หรือบริษัทประกันที่ก ำหนด ตำมที่นิยำม
โดยกฎหมำย FATCA 
A Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under 
FATCA. 

PFFI สถำบันกำรเงินต่ำงชำติที่เข้ำร่วม FATCA 
Participating Foreign Financial Institution 

Reporting Model 1 FFI หำกนิติบุคคลที่เปิดบัญชี เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศเข้ำท ำ IGA แบบที่ 1 กับสหรัฐฯ (เช่น สหรำชอำณำจักร) นิติบุคคลังกล่ำว
ต้องให้แบบฟอร์ม W-8BEN-E หรือเอกสำรทดแทน โดยท ำเครื่องหมำยถูกไว้ในกล่องสถำนะประเภท FFI ภำยใต้ IGA แบบที่ 1 
ประเภทต้องรำยงำน (Reporting Model 1 FFI) 
นิติบุคคลที่จัดตัง้ในประเทศเข้ำท ำ IGA แบบที่ 1 จะต้องรำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FATCA ไปยังกรมสรรพำกรในประเทศ โดย
กรมสรรพำกรจะเป็นผู้ติดต่อกับ IRS เอง (Government to government) นิติบุคคลประเภทนี้ไม่ต้องเซ็นสัญญำ FFI แต่ต้องลงท
พเบียน FATCA เพื่อรับ GIIN ในเวปไซต์ IRS 
If the entity opening the account is an entity established in a jurisdiction that has concluded a Model I – IGA with the U.S. (e.g. 
UK), then this entity should provide a W-8BEN-E or substitute with the box labeled Reporting Model 1 FFI ticked. 
This model would require FFIs to report all FATCA-related information to their own governmental agencies, which would then 
report the FATCA-related information to the IRS. Some Model 1 IGAs are reciprocal, requiring the U.S. to provide certain 
information about residents of the Model 1 country to the Model 1 country in exchange for the information that country provides 
to the U.S. An FFI covered by a Model 1 IGA will not need to sign an FFI agreement, but it will need to register on the IRS’s 
FATCA Registration Portal or file Form 8957. 

Reporting Model 2 FFI หำกนิติบุคคลที่เปิดบัญชี เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศเข้ำท ำ IGA แบบที่ 1 กับสหรัฐฯ นิติบุคคลดังกล่ำวต้องรำยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับ FATCA ไปยัง IRS โดยตรง นิติบุคคลประเภทนี้ จะต้องเซ็นสัญญำ FFI ปและต้องลงทะเบียนกับ IRS 
This model would require FFIs to report information directly to the IRS. Under such IGA, FFIs will need to register with the IRS, 
and certain FFIs will sign a version of the FFI agreement modified to reflect the IGA. 

RDCFFI FFI ที่ถือว่ำปฏิบัติตำมแบบจดทะเบียน 
Registered Deemed Compliant FFI 

NPFFI สถำบันกำรเงินต่ำงชำติที่ไม่เข้ำร่วม FATCA 
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Non-Participating Foreign Financial Institution 

CDCFFI FFI ที่ถือว่ำปฏิบัติตำม FATCA แบบมีกำรรับรอง 
Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution 

NFFE นิติบุคคลต่ำงชำติที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงนิ 
Non-Financial Foreign Entity 

Excepted NFFE NFFE ที่ได้รับยกเว้นจำกกำรให้ค ำรับรอง ได้แก่ 
• บริษัทที่หุ้นของบริษัทมีกำรซื้อขำยในตลำดสำธำรณะและบริษัทในเครือของบรษิัทนั้น  
• นิติบุคคลบำงประเภทที่บุคคลสหรัฐฯเป็นเจ้ำของ  
• NFFE ที่มีรำยได้หลักเป็น active income (Active NFFE)  
• ผู้รับประโยชน์ที่ได้รับยกเว้น  
Certain NFFEs may be eligible for an exception from the certification requirements applicable to NFFEs for the following entities: 
• publicly traded companies and their affiliates, 
• certain entities organized in US possessions 
• active NFFEs  
• exempt beneficial owner 

Exempt Beneficial 
Owner 

ผู้รับประโยชน์ที่ได้รับยกเว้น โดยทั่วไปคือ บุคคลของประเทศหนึ่งที่โดยปกติจะได้รับยกเว้นภำษีในประเทศอื่น เนื่องจำกมีสถำนะ
พิเศษ เช่น เป็นองค์กรรัฐบำลหรือเป็นนิติบุคคลที่ควรได้รับยกเว้นภำษีในประเทศของตน ข้อก ำหนด FATCA ได้ก ำหนดประเภท
ผู้รับประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นไว้ดังนี้ 
1) รัฐบำลต่ำงชำติหรือองค์กรของรัฐบำลต่ำงชำตินั้น  
2) องค์กรระหว่ำงประเทศหรือตัวแทนขององค์กรนั้น  
3) ธนำคำรกลำงแห่งชำติ (เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย)  
4) รัฐบำลต่ำงประเทศที่อยู่ในอ ำนำจควบคุมของสหรัฐฯ  
5) กองทุนเกษียณอำยุบำงประเภท  
Those persons in one country that are normally not subject to taxation by another country due to some special status such as being 
a part of the government or being an entity that is exempt from taxation in the home country. The regulations list the exempt 
beneficial owners as: 
1) A foreign (non-U.S.) government or subdivision, thereof; 
2) An international organization or agency thereof; 
3) A foreign (non-U.S.) central bank; 
4) U.S. territory governments; and 
5) Certain retirement funds. 

Non-Profit Organization องค์กำรไม่แสวงหำผลก ำไร (NPO เป็นชื่อเรียกองค์กำรที่มีจุดมุ่งหมำยสนับสนุนกลุ่มที่มีควำมคิดเห็นพ้องกัน โดยเนื้อหำจะแตกต่ำง
ตั้งแต่ ศลิปะ กำรกุศล กำรศึกษำ กำรเมือง ศำสนำ งำนวิจัย และจุดมุ่งหมำยในด้ำนอ่ืน ๆ โดยกำรท ำงำนทั้งหมดไม่มีจุดประสงคใ์น
เชิงพำณิชย์ ไม่หำผลประโยชน์เข้ำสู่องค์กำร แต่มีรำยได้จำกค่ำลงทะเบียน ค่ำบ ำรุงจำกสมำชิก หรือเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้มำ
จำกกำรบริจำคหรือจำกกำรให้โดยเสน่หำ) 
A non-profit organization (NPO) is an organization the purpose of which is something other than making a profit.  A non-profit 
organization is often dedicated to furthering a particular social cause or advocating for a particular point of view.  The decision to 
adopt a nonprofit legal structure is one that will often have taxation implications, particularly where the non-profit seeks income 
tax exemption, charitable status and so on.      

Active NFFE NFFE จะเป็น Active NFFE ได้ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมีรำยได้รวมที่เป็นรำยได้จำกกำรลงทนุ (passive income) น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
รำยได้รวมทั้งหมด และมีมลูค่ำสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรลงทุน (passive income)น้อยกวำ่ร้อยละ 50 ของมลูค่ำสินทรัพย์
ทั้งหมด โดยรำยได้จำกกำรลงทุน ในทีน่ี้รวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล และ ค่ำเชำ่ กล่ำวคือเป็นเงินได้ที่ไม่ได้มำจำกกำรประกอบกิจกำร
โดยตรงหรือเกิดจำกกำรท ำงำนของลูกจ้ำงของ NFFE  
An NFFE is an active NFFE if less than 50% of its gross income is passive income and less than 50% of its assets are assets that 
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produce or are held for the production of passive assets. Passive income includes, among other things, interest, dividends and 
passive rents. Passive income is income other than that derived in an active trade or business conducted by employees of the 
NFFE.  

Passive NFFE  NFFE จะเป็น Passive NFFE ได้ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมีรำยได้รวมที่เป็นรำยได้จำกกำรลงทนุ (passive income) มำกกว่ำร้อยละ 50 ของ
รำยได้รวมทั้งหมด และมีมลูค่ำสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรลงทุน (passive income) มำกกว่ำร้อยละ 50 ของมูลค่ำสินทรัพย์
ทั้งหมด โดยรำยได้จำกกำรลงทุน ในทีน่ี้รวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล และ ค่ำเชำ่ กล่ำวคือเป็นเงินได้ที่ไม่ได้มำจำกกำรประกอบกิจกำร
โดยตรงหรือเกิดจำกกำรท ำงำนของลูกจ้ำงของ NFFE  
An NFFE is a passive NFFE if more than 50% of its gross income is passive income and more than 50% of its assets are assets 
that produce or are held for the production of passive assets. Passive income includes, among other things, interest, dividends and 
passive rents. Passive income is income other than that derived in an active trade or business conducted by employees of the 
NFFE.  

Recalcitrant กำรเป็นผู้ถือบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตำม (Recalcitrant Account) ในกรณีที่ไม่ให้เอกสำร: 
หำกในระหว่ำงขั้นตอนกำรเปิดบัญชีใหม่ ผู้ถือบัญชีไม่ใหเ้อกสำรตำมที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ถือบัญชีนั้นเป็นผู้ถือบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตำม 
FATCA และบริษัทต้องรำยงำนข้อมูลของบัญชีนั้นในฐำนะที่เป็นบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตำม หัก ณ ที่จ่ำยบนเงินได้ที่มีแหล่งที่มำจำก
สหรัฐฯ และอำจปิดบัญชีตำมที่ก ำหนดใน FFI Agreement โดยทั่วไปบริษัทอำจปฏิเสธไม่รับเปิดบัญช ีเนื่องจำกกำรที่ลูกค้ำปฏิเสธ
ไม่ให้ข้อมูลเอกสำรตำมที่ร้องขอ 
The term recalcitrant is used in this context because the FFI has made a request that the individual provide adequate information 
to make a proper determination of the individual’s status but the individual is refusing to provide the information requested.  
Therefore, the Company will refuse to open an account for the recalcitrant. 

 



    แบบประเมิน Risk Profile ของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (นิติบุคคล) 
กรุณาตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และส่งกลับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ.............................................................................................................................. E-mail: ............................................................ 

เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจ้าหน้าที่การตลาด  ......................................................... 

ลงชื่อ      ลูกค้าผู้ให้ข้อมูล  วันที่   
การลงนามดังกล่าวข้างต้นท่านได้รับทราบข้อตกลงในการรับบริการตามข้อความด้านหลังแล้ว โปรดอ่านข้อตกลงในการรับบรกิารก่อนลงนาม - 

ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า...................................................................................  วันที่................................................. 

1. ท่านเคยลงทุนในหลักทรัพย์หรือไม่   
ก. ไม่มีประสบการณ์เลย (1) ข. น้อยกว่า 1 ปี   (2) 
ค. ประมาณ 1-5 ปี      (3) ง. มากกว่า 5 ปี  (4) 
 

2. ระยะเวลานานเท่าใด โดยที่แน่ใจว่าไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงุทนจ านวนนั้น  
ก. น้อยกว่า 1 ปี   (1) ข. 1-3 ปี   (2) 
ค. มากกว่า 3 ปี       (3) ง. มากกว่า 7 ปี  (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. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ทั้งหมดเทียบกับทรัพย์สินของท่าน?          

ก. มากกว่า 60 %  (1) ข. 30 % - 60 %  (2) 
ค. 10-30 % (3) ง. น้อยกว่า 10 %   (4) 
 

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ  
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ 

ต่ าได้  (1) 
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย

เงินต้นได้บ้าง (2) 
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงทีจ่ะสูญเสียเงิน

ต้นได้มากขึ้น (3)  
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วน

ใหญ่ได้ (4) 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจ
เกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด 

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย       (1) 
ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 

1%  (2) 
      ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แต่อาจมีผลขาดทุนได้

ถึง 5%  (3) 
      ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้
 ถึง 15%     (4) 
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มี

โอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
ก. กังวลและต่ืนตะหนกกลัวขาดทุน (1) 

ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง (2) 

ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง (3) 

ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น (4)   

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัว
ลดลงในสัดส่วนเท่าใด    
ก. 5% หรือน้อยกว่า  (1) ข. มากกว่า 5-10% (2) 
ค. มากกว่า 10-20%     (3) ง. มากกว่า 20%  (4)  

10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุน
ลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง   (1) 
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเสี่ยงน้อยลง (2) 
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา  (3) 
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิม

เพื่อเฉลี่ยต้นทุน  (4) 

ส าหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความส าเร็จ ท่านจะ

ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แตห่ากการลงทุนล้มเหลว ท่าน
อาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน  
ท่านยอมรับได้เพียงใด 
ก. ไม่ได้ ข. ได้   

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
12.  นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่? 
ก. ไม่ได้ ข. ได้  

2.5% 7% 15% 25% 
-1% -5% -15% 

-50%

0%

50%
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ข้อตกลงในการรับบริการ 

ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 

 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท
หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   

 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ
ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากขอ้มูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

 ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน (รวมท้ัง ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้
ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าได้) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตราสารหรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแล้วจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ข้อมูล
เก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีได้รับจากตัวแทนของบwwwริษัทหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของ
ลูกค้าเท่าน้ัน 

 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 และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมีไว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน 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 
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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 

 



 

   

 

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 _____________________ 




