
 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ
1. การเปิดบญัชใีหม่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. แมนูไลฟ์ 

2. คาสั%งซื)อ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณีลกูคา้ 
   ตอ้งการซื)อพรม้เปิดบัญช)ี 
3. สาํเนาบัตรประชาชน พรอ้มสาํเนาถกูตอ้ง 2 ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนาถกูตอ้ง 
    2 ชดุ 
กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ 
เอกสารเพิ%มเตมิดงันี) 
5. คําขอเปิดบญัช ีMaybank Kim Eng 
6. FATCA ของ Maybank Kim Eng 
7. Customer Profile และ Suitability ของ 
    Maybank Kim Eng 
8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (สาํหรับ IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบญัชเีป็นหนา้เดยีว (หา้ม   
    พมิพห์นา้-หลงั) 
2. เอกสาร FATCA 
      -     กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทั )งหมด 
            ไมต่อ้งใชเ้อกสารเพิ%ม 

- กรณีตอบใน “ขอ้ 1-3” วา่“ใช”่ ขอ้ใดขอ้ 
หนึ%ง  ทาง บลจ.ขอสงวนสทิธิ]ในการ 
ปฏเิสธขายหน่วยลงทนุ 

- กรณีตอบใน “ขอ้ 4-9” วา่“ใช”่ ขอ้ใดขอ้
หนึ%ง ตอ้งใช ้ฟอรม์ W-8BEN เพิ%ม 

2. การซื)อขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซื)อขายหน่วยลงทนุ มดีงันี) 
1. ผา่น IC (รับคําสั%งของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 12.00 น. 
   ของวนัที%จะดําเนนิรายการ กรณีสง่คําสั%งหลงั 
   12.00 น. ทางบรษัิทจะดําเนนิรายการในวนัทํา 
   การถัดไป) 
กรณีซื)อ 
        • กรอกใบคาสั%งซื)อ แนบหลกัฐานการโอนเงนิ 
(Pay Slip) แลว้สง่เอกสารทั )งหมดให ้IC 
กรณีขาย 
        • กรอกใบคําสั%งขาย แนบสาํเนาบตัรประชาชน
พรอ้มสาํเนาถูกตอ้ง 1 ชดุ 
2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
กรณีซื)อ/ขาย/สบัเปลี%ยน – สามารถตรวจเวลาทําการ 
ไดท้ี%  http://www.manulifeasset.co.th/How-To-
Invest-Making-Transaction 

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผ่านตู ้ATM หรอื     
    Internet Banking ได ้โดยนําหลกัฐานการ    
    ชาํระเงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 

3. สมัครใชบ้รกิารซื)อ
ขายผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบคําขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 
2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 
3. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง  

1 ชดุ 
4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนา

ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

1. ดรูายละเอยีดวธิกีารสมัครเพิ%มเตมิไดท้ี% 
http://www.manulifeasset.co.th/How-To-
Invest-Click-for-Funds-Eng 

4. การขอ
เปลี%ยนแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบคําขอเปลี%ยนแปลงขอ้มูล 
2. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง  

1 ชดุ 
3. หลกัฐานที%ตอ้งการเปลี%ยนแปลงขอ้มลู เชน่ 

สาํเนาหนา้ Book Bank หรอืใบเปลี%ยนชื%อ 
เป็นตน้ พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 

 

 
เลขบญัชธีนาคารสาํหรับโอนเงนิ 
ชื%อบัญช ี“บญัชซีื)อหน่วยลงทนุ บลจ.แมนูไลฟ์ ” 
 

 

ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
สาขา สยามสแควร ์
เลขที%บัญช ี123-0-04006-9 

 

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขา สยามสแควร ์
เลขที%บัญช ี026-1-10268-4 

 

ธนาคารแหง่ประเทศจนี 
สํานักงานใหญ ่
เลขที%บัญช ี609482-2312-000 

 

ธนาคารกรงุเทพ 
สาขา สยามสแควร ์
เลขที%บัญช ี152-3-11758-6  

ธนาคารไทยพาณชิย ์
สาขา สยามสแควร ์
เลขที%บัญช ี038-3-08297-5 
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แบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน 
Account Opening Form 
 

For registrar use only 
Received Time: ...........…......…………...…... 
Received by: ………...................……………. 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีกบับริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทฯ”)                                                               
I/We Wish to open the fund account with Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (“The Company”)                                                                     วนัท่ี/Date………………………………………………..               
รำยละเอยีดเก่ียวกับผู้ถือหน่วยลงทุน/ Details of Unitholder 
ประเภทของบญัช/ี Account Type              บุคคลธรรมดา/ Individual               บญัชีร่วม ไม่เกิน 4 คน/ Joint Account (No more than 4 persons)                นิติบุคคล/ Corporation 
 
                                                          ในประเทศ/ Resident                     ต่างประเทศ/ Non-Resident 
1. บุคคลธรรมดำ/ Individual                   นาย/ Mr.               นาง/ Mrs.               นางสาว/ Miss               อ่ืนๆ (ระบุ)/ Others (Please specify)………………………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุลผู้ ถือหน่วยลงทนุ/ Name-Surname of Unitholder                                                                           ชื่อผู้ปกครอง กรณีผู้ ถือหน่วยเป็นผู้ เยาว์/ Guardian Name in case the Unitholder is a minor  
 
 
วัน-เดือน-ปีเกิด/ Date of Birth (dd-mm-yyyy) ………..… / …………………………../ ………………..         สญัชาติ/ Nationality                   ไทย/ Thai                  อ่ืนๆ/ Others……………………………………… 
สถานภาพ/ Marital Status                      โสด/ Single               สมรส/ Married               อ่ืนๆ/ Others ………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประเภทบตัรประจ าตัว/ ID Type             บตัรประชาชน/ Personal ID Card                    หนงัสือเดินทาง/ Passport                 อ่ืนๆ/ Others……………………………………………………………………………….. 
เลขที่/ No. …………………………………………… ออกโดย/ Issued by ………………………………………. วันที่ออก/ Issued Date …………………………… วันหมดอาย/ุ Expiry Date ……………………... 
อาชีพ/ Occupation               รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/ Government/ State Enterprise Employee                 พนกังานบริษัทเอกชน/ Corporate Employee                 เจ้าของกิจการ/ Business Owner     

                                              อ่ืนๆ (ระบุ)/ Others (Please specify) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

1. นิติบุคคล/ Corporation   ประเภทของนิติบุคคล / Corporate Type                   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ Partnership                บริษัทจ ากัด/ Company Limited                บริษัทมหาชน/ Public Company Limited 
                                                                                                                                    กองทนุ/ Fund                                           อ่ืนๆ/ Others ……………………………………………………………………………. 
 

ชื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ/ Unitholder                                                                            
 

ชื่อผู้ ติดต่อ/ Contact Person …………………………………………………………………………………  โทร/ Tel. ………………………………………  Email: ……………………………………………………...  
เอกสารการจดทะเบียน/ Registered Document                     หนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย/์ Commercial Registration Certificate         เลขที่/ No. ……………………………………………………………………. 

                                                                                                อ่ืนๆ (ระบุ)/ Others (Please specify) ..........................................................  เลขที่/ No. ……………………………………………………………………. 
 
ที่อยู่ตามหนงัสือรับรอง 
Company’s Registered Address 
 

สถำนท่ีติดต่อทำงไปรษณีย์/ Mailing Address 
ที่อยู่/ Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………จงัหวัด/ Province ………………………………………… ประเทศ/ Country ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์/ Postal Code …………………………………… 
โทรศัพท์/ Telephone No. : บ้าน/ Home ………………………………....ทีท างาน/ Office ………………………………….. โทรสาร/ FAX ……………………………………… มือถือ/ Mobile ……………………………………….. 
Email address : ส่วนตวั/ Private …………………………………………………………………………….…………. ที่ท างาน/ Office …………………………………………………………………………………………………… 
การจดัสง่เอกสารและ/ หรือรายงานต่างๆ  ของกองทนุ (โปรดเลอืกเพียงอยา่งเดียว)                        สง่ไปรษณีย์/ By mail                     รับด้วยตวัเอง/ Self-collection 
Deliver of Document and Any Reports of Fund (Please choose one only) 
 

กำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล / Payment of Redemption and Dividend Proceeds  

วิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุและเงินปันผล/ Mode of Redemption and Dividend Payment 
         เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของข้าพเจ้า/ A/C Payee Only Cheque payable to Unitholder. 
          โอนเข้าบญัชีเงินฝากในชื่อข้าพเจ้า/ Pay in to my/our bank account to*                ออมทรัพย์/ Savings                 กระแสรายวัน/ Current 
         ธนาคาร/ Bank ……………………………………………………..….. สาขา/ Branch ………………………………………………………… เลขที่บญัชี/ A/C No. ……………………………………….. 
        *ชื่อบญัชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ/ The Bank account name must be the same as the fund unitholder name. 
ข้าพเจ้า I/We                ประสงค์/ wish                    ไม่ประสงค์/ do not wish ให้หกัภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)/ to have dividend tax deducted at source (if any)  
                              เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี/ Tax ID …………………………………………………………………….. 
ในกรณีที่ไม่ระบุความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้หกัภาษี ณ ที่จ่าย/ If not specified, we will assume that unitholder does not wish to have dividend tax deducted at source. 
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ หมายถึง เงินจากการขายคืนหน่วยลงทนุโดยผู้ลงทนุเองหรือโดยอัตโนมติั หากไม่สามารถน าเงินเข้าบญัชีได้ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะยอมรับเงินเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนแทน/ The redemption proceeds came from the redemption instructed by unitholder(s) or automatically, In case the proceeds cannot be credited for whatever reason, I/we agree to accept the 
proceeds via account payee cheque sent by registered mail instead. 

เงื่อนไขกำรลงนำม/ Authorized Signature Requirement          คนใดคนหนึง่/ Any Person              ร่วมกัน/ Joint                 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)/ Others (Please specify)…………………………….. 

หากข้าพเจ้าลงทนุในกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพและ/หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้และจดัการโดยบริษัทฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการ 
ลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดังกล่าว ซึง่เป็นไปตามประกาศและข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต./ I acknowledge that,     
In case I invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity fund set up and managed by the Company, the Company or Registrar has 
the right to refuse the registration of transfer pledge of units of such fund, which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC. 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลท่ีกรอกข้ำงต้นเป็นควำมจริง และเป็นปัจจุบันทุกประกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลใด ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบทันที 
ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงท่ีจะปฏิบัติและผูกพันตำมเงื่อนไขท่ีปรำกฏในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวมและแบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุนของบริษัทฯ หรือท่ี 
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทรำบในภำยหลังทุกประกำร / By signing below, I/we confirm that all the information given above is correct and current. In case of any 
changes, I/we will inform the Company immediately. I/we have read and agree to be bound by the terms and conditions specified in the p rospectus of the 
mutual funds and the account opening form, or as informed by the Company in the future.  
 

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบญัชี /ผู้แทนโดยชอบธรรม 
Applicant’s Signature/ Legal representative 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรุณาแนบส าเนาพร้อมลงลายมือช่ือรับรองเอกสารดงันี/้ Please attach copies of the following document with signature. Marketing 
Agent/Branch Code: ..…………... 
Marketing Name: ………….……... 
Staff Code: ……………………...... 
IC License No.: …………………… 
Received: ………………………..... 
Authorized: ………………………... 

Registrar 
Unitholder No.: 
………………….…………......... 
Input: ………………….............. 
Checked: ………………........... 

นิตบิุคคล/ Corporation 
     หนงัสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์/ Registration Certificate 
      หนงัสอืมอบอ านาจ/ Power of Attorney 
      บตัรประจ าตวัผู้ มีอ านาจ/ ID Card of Authorized persons 
      สมดุเงินฝากหน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี/ Passbook with A/C No. and name 

บุคคลธรรมดำ/ Individual 
     บตัรประชาชน/ ID Card 
       Passport (Foreigner Only) 
       สมดุเงินฝากหน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี/ 
       Passbook with A/C No. and name 

 

  

 

 

.

.

.

. .

. . .
 
 
 

ตัวอย่างตราประทับของบริษัท (ถ้าม)ี 
Company’s Seal (if any) 

X 

http://www.manulife-asset.co.th/


 

 

การรับทราบความเส่ียงในการลงทุน Acknowledgement and Risk Disclosure 

 

 

 

 

 

การรับทราบความเสี่ยงในการลงทุน 

ในการซือ้หน่วยลงทนุกับบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้าได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ รวมทัง้ตระหนกัและเข้าใจในข้อความต่อไปนี  ้
1. ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต และผลการด าเนินงานในอดีตที่แสดงเป็นเพียงเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานในอดีตเทา่นัน้ 
2. การลงทนุในหนว่ยลงทนุไม่ใช่เป็นการฝากเงินหรือค า้ประกันหรือรับประกันโดย บริษัทฯ หรือสถาบนัการเงินใดๆ เว้นแต่จะได้มีการก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน การลงทนุมีความเสี่ยง รวมทัง้มีความ

เป็นไปได้ที่จะสญูเสียเงินลงทนุราคาหนว่ยลงทนุอาจเพ่ิมขึน้หรือลดลง 
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากมลูค่าเงินลงทนุของข้าพเจ้าต ่ากว่ามลูค่าเงินลงทนุเร่ิมแรก 
4. เม่ือลงทนุในกองทนุที่ลงทนุในต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับถึงความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศซึง่อาจท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะสญูเสียเงินลงทนุ 
5. หากข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะตอบแบบสอบถามเพ่ือรับการประเมินความเสี่ยงต่อการลงทนุ ข้าพเจ้าตระหนกัและเข้าใจว่าการท ารายการจะเป็นการปฏิบติัตามค าสัง่ของข้าพเจ้าเทา่นัน้ 
6. เม่ือข้าพเจ้าท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุของบริษทัฯ ข้าพเจ้าได้รับหนงัสือชีช้วนและข้อมลูที่เก่ียวข้องกับกองทนุ ทัง้นี ้หนงัสือชีช้วนทีข้่าพเจ้าได้รับจะมีรายละเอียดเก่ียวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ

กองทนุ 
7. กองทนุรวมไม่สามารถขายให้แก่บคุคลอเมริกัน1 เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางด้านภาษีเงินได้ของประเทศสหรัฐอเมริกา หากข้าพเจ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นบคุคลอเมริกันภายหลงัจากการ

เปิดบญัชี ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถมีบญัชกีองทนุกับบริษัทฯ อีกต่อไปได้ และเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เพ่ือโอนหน่วยลงทนุไปให้แก่ตวัแทนอ่ืนหรือปิดบญัชีต่อไป 
8. เม่ือลงทนุในกองทนุรวมรักษาเงินต้นที่มีการลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดในตราสารทางการเงินของสถาบนัการเงิน ข้าพเจ้าตระหนกัว่า 

- เงินต้นจะได้รับการค า้ประกันโดยบริษัท/ สถาบนัผู้ออกตราสาร เม่ือถึงครบก าหนดอายกุองทนุเท่านัน้ 
- มีการระบุชือ่ของบริษัท/ สถาบนัผู้ออกตราสาร (ซึง่มิใช่ บริษัทฯ) ในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ 
- อาจมีความเป็นไปได้ทีอ่ตัราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทนุจะต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝาก ในกรณีที่ดัชนีของสินทรัพย์ทีต่ราสารทางการเงินนัน้อ้างอิงลดลงต ่ากว่าดัชนดีังกลา่ว ณ ก าหนด

ระยะเวลาเร่ิมแรกของการลงทนุ 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า 
 

Acknowledgement and Risk Disclosure 

At my own/our own discretion, when subscribing to Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd (“The Company”)’s mutual fund , I/we am/are fully aware and understand the 
followings: 
1. Past performance is not an indicator of future returns and references to performance are provided as historical benchmarks on ly. 
2. Mutual funds are not bank deposits or insured or guaranteed by The Company or any financial institution unless otherwise stated and are subject to investment risks, including 

the possible loss of the principal, Mutual fund price can go up or down. 
3. The Company has no responsibility when my/our investment is less than the original investment amount.  
4. When investing in foreign investment fund, I/we are aware of the risk of exchange rate fluctuations that may cause a loss of principal.  
5. If I/we refuse to fill in the investor profile, my/our transaction will be done on an execution only basis.  
6. Upon subscribing to any funds at The Company, I receive the fund’s prospectus and related information. The prospectus that I/we received discloses all fee related to the fund. 
7. Mutual funds are not available to “United States Persons1” for the purpose of US federal income tax. If I/we become a “United States Persons” after account opening, I/we 

cannot maintain account with The Company. In such event, I/we will notify The Company as my/our holdings need to be transferred to other agents or liquidated. 
8. When investing in principal-protection fund that is partially or wholly invested in the notes of the financial institutions, I/we are aware of the followings:  

- The principal is guaranteed only at maturity by the note issuer(s). 
- The fund prospectus states the names of the note issuer(s). The Company is not an issuer of the note. 
- The fund could potentially yield lower return than fixed deposit if the underlying index / indices end(s) below its/their opening level(s). 

 
The Company reserves the right to alter the above terms and conditions from time to time without prior notifications to the investor. 
 
หมายเหตุ1     - บุคคลอเมริกัน ได้แก่ บุคคลสญัชาติอเมริกัน ผู้ที่พ านกัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ ถือบตัรเขียว (Green Card Holder) ห้างหุ้นส่วนที่มีสญัชาติอเมริกัน บริษัทที่จดัตัง้ในประเทศ  
                     สหรัฐอเมริกา ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัพย์สิน (US Trustee or Estate) รัฐบาล รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ เขตโคลมัเบีย (District of Columbia) (หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง)  
                   - ค าจ ากัดความของบุคคลอเมริกันอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึน้กับกฎหมายอเมริกัน 

 
Remark1     - United States persons are defined as US Citizen, US Resident, Green card Holder (Individual present in US for 31 days in calendar year and 183 total days during  
                    current and 2 prior years), US Partnership, US Corporation, US Trustee or Estate, US Government, State, District of Columbia (or any agency or instrumentality thereof).   
                   - Nonetheless, the above definitions may be changed subject to the US Laws. 
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บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) (“บริษัท ฯ”) ได้จดัท ำเอกสำรฉบบันีต้ำมเกณฑ์ของส ำนกังำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ซึ่งก ำหนดให้บริษัทจดักำรต้องปรับปรุงข้อมลูผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยข้อมลูทัง้หมดจะถกู
เก็บเป็นควำมลบัเพื่อเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทว่ำด้วยกำรรักษำข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้ำ  
 

บริษัทฯ ขอควำมกรุณำท่ำนในกำรกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนสมบรูณ์ทกุข้อ โดยแบบสอบถำมฉบบันีป้ระกอบด้วยส่วนส ำคญั 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมลูส่วนตวัของผู้ลงทนุ (บคุคลธรรมดำ) 
ส่วนท่ี 2 : กำรประเมนิระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทนุ (บคุคลธรรมดำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมลูส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน (Investor Profile) 

        นำย                 นำง                  นำงสำว               อ่ืนๆ___________   เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

1. ชื่อ :______________________________________________________                                                    นำมสกลุ:_________________________________________________ 

    เลขท่ีบตัรประชำชน_________________________________วนัท่ีออกบตัร (วว/ดด/ปปปป) _______/________/__________ วนัท่ีหมดอำย ุ(วว/ดด/ปปปป) _______/________/__________ 

      สถำนภำพสมรส:                   โสด                         สมรส                     หยำ่                             หม้ำย 

      ชื่อ-สกลุคู่สมรส: ___________________________________________________________________เลขท่ีบตัรประชำชน_____________________________________________________________________ 

       จ ำนวนบตุร__________คน  (โปรดระบชุื่อ-สกลุบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะพร้อมเลขท่ีบตัรประชำชน )        
1. _____________________________________________________เลขท่ีบตัรประชำชน ________________________________________________ 
2.______________________________________________________เลขท่ีบตัรประชำชน _____________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________เลขท่ีบตัรประชำชน _____________________________________________________________________ 
2. ลกัษณะของที่อยู่: 
       เจ้ำของบ้ำน             เจ้ำของบ้ำน(ผ่อน)           เป็นผู้อำศยั              บ้ำนเช่ำ                 อ่ืนๆ ______________________________________________ 

3. ท่ีอยู่ตำมเอกสำรแสดงตน  ___________________________________________________________________________________________________________________รหสัไปรษณีย์________________ 

    ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้     ___________________________________________________________________________________________________________________รหสัไปรษณีย์________________ 

    โทรศพัท์ ____________________________________โทรสำร _______________________ Email _________________________________________________ 

4. อำชีพหลกั (กรุณำเลือกเพียง 1 ข้อ) 
       เจ้ำของกิจกำร                   พนกังำนบริษัท                           พนกังำนรัฐวิสำหกิจ                        ข้ำรำชกำร                          นกักำรเมอืง 
        อำจำรย์                           นกัเรียน-นกัศึกษำ                       อำชพีอิสระ                                    แมบ้่ำน                               นกักำรตลำด 
       วศิวกร/สถำปนิก                แพทย์/พยำบำล                          สื่อมวลชน                                     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ_____________________________ 
    อำชีพเสริมอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5. ชื่อและท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน :   บริษัท________________________________________________________________________   โทรศพัท์ ___________________________________________________     
      ท่ีอยู่ ____________________________________________________________________________________________________________   จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_____________________ 

    ต ำแหน่ง:___________________________________________________________________          ฝ่ำย / แผนก :______________________________________________________________________________ 

6. ประเภทกิจกำร (โปรดระบ)ุ 
□ กำรเงินกำรธนำคำร                          □ บริษัทหลกัทรัพย์ / บลจ.                      □ ประกันภยั/ประกันชีวิต                 □ ค้ำขำยทัว่ไป                                             
□ บนัเทิง / สนัทนำกำร                        □ โฆษณำ                                            □ หน่วยงำนรำชกำร                       □ โรงงำนอตุสำหกรรม 

□ โรงแรม /  ภตัตำคำร                         □ กำรท่องเท่ียว                                      □ ส ำนกังำนบญัชี                             □ อสงัหำริมทรัพย์ 
□ ผลิต / จ ำหน่ำยอำวธุยทุโธปกรณ์       □  โรงเรียน / สถำนกำรศึกษำ               □ ส ำนกังำนกฎหมำย                     □ โอนเงินออกนอกประเทศ 
□ นำยหน้ำค้ำอำวธุยทุโธปกรณ์            □ แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ   □ ขำยอญัมณี ทอง                         □ ขำยของเก่ำ 
□ คำสิโน และกำรพนนั                                   □ เงินกู้นอกระบบ                                □ สถำนบริกำร                              □ ธรุกิจน ำเที่ยว บริษัททวัร์ต่ำงประเทศ 
□ บริษัทหรือนำยหน้ำจดัหำงำนส่งคนไปท ำงำนในต่ำงประเทศ หรือรับคนเข้ำมำท ำงำนจำกต่ำงประเทศ 

□ บริกำร (โปรดระบ)ุ ________________________________ □ อ่ืนๆ  __________________________ 
 
 

เอกสารฉบับนีส้ าหรับลูกค้าที่เปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลของผู้ลงทุน 
) 

 ส าหรับบุคคลธรรมดา 
) 
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ข้อมลูเกี่ยวกับฐานะการเงนิ  
1. รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 
        ต ่ำกว่ำ  50,000 บำท           50,000 -100,000 บำท           100,001 - 500,000 บำท              500,001 - 1,000,000 บำท           มำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท        
2. รำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 
        ต ่ำกว่ำ 150,000 บำท         150,000 -300,000 บำท          300,001 – 1,500,000 บำท          1,500,001 - 3,000,000 บำท         มำกกว่ำ 3 ล้ำนบำท  
3. แหล่งท่ีมำของรำยได้ (สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
        เงินเดือน                             ธรุกิจส่วนตวั                           รำยได้จำกกำรรับจ้ำง                  มรดกหรือของขวญั                         ค่ำเชำ่                                                             
        เงินออม                              ดอกผลจำกเงินออมหรือเงินลงทนุ                                              อ่ืนๆ__________________________________________  
4. จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะลงทนุกับ บลจ.แมนไูลฟ์                     
        < 1 ล้ำนบำท                       1 - < 5 ล้ำนบำท                     5 - < 10 ล้ำนบำท                      10  ล้ำนบำทขึน้ไป 

 

ข้อมลูเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
1.  ประสบกำรณ์ลงทนุใน         
            เงินฝำก หรือ พนัธบตัรรัฐบำล                                                         หุ้น                                                                                             ลงทนุในทรัพย์สินมคี่ำ เช่น ทองค ำ 

          หุ้นกู้ภำคเอกชนหรือกองทนุรวมตรำสำรหนี  ้                              กองทนุรวมท่ีมสีดัส่วนกำรลงทนุในหุ้น                    ตรำสำรอนพุนัธ์ 

          ลงทนุในท่ีดิน                                                  ลงทนุในกิจกำรของตวัเองหรือลงทนุร่วมกับญำติ/เพื่อน                           อ่ืนๆ _______________________________________________    
2. วตัถปุระสงค์ในกำรลงทนุ:                          เกษียณอำย ุ                กำรศึกษำบตุร                เพิ่มพนูควำมมัง่คัง่            รำยได้ประจ ำ                อ่ืนๆ_______________________ 

3. กองทนุรวมท่ีท่ำนสนใจจะลงทนุ 

            กองทนุรวมตรำสำรทนุ                                                                         กองทนุรวมท่ีลงทนุในต่ำงประเทศ                             กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (LTF)                                                                                                                                
            กองทนุรวมตรำสำรหนี ้                                                                        กองทนุรวมผสม                                                                  กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ (RMF)                                                                                                                        
           อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ  ____________________________________________________________              
4. ข้อจ ำกัดในกำรลงทนุ  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ข้อมลูเพิ่มเติม   
1. ข้อมลูของบคุคลที่สำมท่ีเก่ียวข้องกับกำรลงทนุของท่ำน 
           ท่ำนไมม่กีำรท ำธรุกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลที่สำม            ท่ำนท ำธรุกรรมแทนบคุคลที่สำม            บคุคลที่สำมให้กำรสนบัสนนุเงินลงทนุของท่ำน      
           บคุคลที่สำมเป็นผู้ควบคมุกำรลงทนุของท่ำนในฐำนะผู้ รับผลประโยชน์ (หมำยถึง บคุคลซึ่งเป็นผู้ รับผลประโยชน์ทอดสดุท้ำย หรือเป็นผู้ควบคมุ/ 
           ตดัสินใจในกำรท ำธรุกรรมหรือกำรลงทนุของบญัชีลกูค้ำ)                                                    
                ชื่อ-สกลุ บคุคลที่สำม_____________________________________________________________________________________________ ควำมสมัพนัธ์ _______________________________          
             เลขท่ีบตัรประชำชน หรือ หนงัสือเดินทำง  _________________________โทรศพัท์ __________________________Email ______________________________________________________ 
             ท่ีอยู่ ________________________________________________________________________________________________________   จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์____________________ 
     หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการรบัทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมทีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลทีส่าม และหากมีการเปลีย่นแปลงข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลทีส่าม 
                  ในอนาคต ขา้พเจ้าจะแจ้งใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยทนัที                        
2. ท่ำนหรือผู้ รับผลประโยชน์ มอีำชีพท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจเก่ียวกับ ส ำนกังำนกฎหมำย ธรุกิจค้ำขำยอญัมณี ค้ำของเก่ำ ค้ำทอง ธรุกิจแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
    ต่ำงประเทศ ธรุกิจโอนเงินออกนอกประเทศ ธรุกิจคำสิโนและกำรพนัน  โรงงำนผลิตอำวธุยทุโธปกรณ์ นำยหน้ำค้ำอำวธุยทุโธปกรณ์ ธรุกิจเงินกู้นอกระบบ                                                         
    สถำนบริกำร บริษัทหรือนำยหน้ำจดัหำงำนส่งคนไปท ำงำนในต่ำงประเทศ หรือรับคนเข้ำมำท ำงำนจำกต่ำงประเทศ ธรุกิจน ำเที่ยว บริษัททวัร์ต่ำงประเทศ 
                                                                                                                                                               ไมใ่ช่                      ใช่ 
3. ท่ำนหรือผู้ รับผลประโยชน์ มสี่วนเก่ียวข้องกับเขตดินแดนหรือประเทศท่ีไมม่มีำตรกำรหรือไมไ่ด้ประยกุต์ใช้ข้อแนะน ำของ FATF ในกำรก ำหนดมำตรกำร 
    ทำงกำรเงินเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (non-FATF) รวมทัง้ประเทศหรือ 
    เขตดินแดนท่ีมข้ีอบกพร่องอย่ำงวิกฤติในระบบต่อต้ำนกำรฟอกเงินของตนหรือแสดงให้เห็นว่ำมคีวำมไมเ่ต็มใจท่ีจะร่วมมอืในควำมพยำยำมต่อต้ำนกำร 
    ฟอกเงิน (NCCT) ดงัต่อไปนี ้
    3.1 สญัชำต ิแหล่งเงิน ถ่ินท่ีอยู่ สถำนท่ีประกอบธุรกิจ สถำนท่ีติดต่อ                                                         ไมใ่ช่                      ใช่ 
    3.2 แหล่งท่ีมำของเงินลงทนุ                                                                                                                   ไมใ่ช่                      ใช ่
4. ท่ำนหรือสมำชิกในครอบครัวหรือผู้ รับผลประโยชน์ เป็นบคุคลที่มตี ำแหน่งส ำคญั หรือ หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบทำงกำรเมอืง หรือ ควำมสมัพันธ์ท่ีเก่ียวข้อง 
   กับกำรเมอืง/นกักำรเมอืง ทัง้ในไทยหรือต่ำงประเทศ (PEP)                                                                        ไมใ่ช่                     ใช ่ (โปรดระบ)ุ 
     4.1) ชื่อนกักำรเมอืง_________________________________________________ 4.5) ควำมสมัพนัธ์กับท่ำน____________________________________ 
     4.2) ต ำแหน่งทำงกำรเมอืง___________________________________________  4.6) แหล่งท่ีมำของรำยได้ ____________________________________ 
     4.3) ประเทศ ______________________________________________________ 4.7) แหล่งท่ีมำของเงินลงทนุ__________________________________ 
     4.4) ช่วงเวลำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง   เร่ิมตัง้แต่ ปี ___________________ ถึง ปี___________________ 
5. ท่ำนเคยถกูปฏิเสธกำรรับท ำธรุกรรมทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินอ่ืน                                                      ไมใ่ช่                     ใช่   
    โปรดระบชุื่อสถำบนักำรเงิน___________________________________________________ประเภทธรุกรรม_____________________________________ 
    เหตผุล:_____________________________________________________________________________________________________________________ 
6. ท่ำนก ำลงัอยู่ในขัน้ตอนพิทกัษ์ทรัพย์หรือเป็นบคุคลล้มละลำยหรือไม่                                                          ไมใ่ช ่                    ใช ่  

เอกสารฉบับนีส้ าหรับลูกค้าที่เปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เท่านัน้ 

 



 
 
 
 

 ช่ือ-นามสกุล :  _______________________________________________  เลขที่ ผู้ถือหน่วยลงทุน :    
 โทรศัพท์ :  __________________________________________________   e-mail:___________________________________________________ 
การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ค ำว่ำ  “เงินลงทนุในส่วนนี”้ หมำยถึง “เงินลงทนุทัง้หมดในหน่วยลงทนุของทกุกองทนุภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 
1. ปัจจบุนัท่ำนอำยเุท่ำไหร่ 
            เกิน 60 ปี (1)                                   50 – 60 ปี (2)                                  35 – 49 ปี (3)                                  ต ่ำกว่ำ 35 ปี (4) 
2. ระดบักำรศึกษำของท่ำน 
            ต ่ำกว่ำปริญญำตรี (1)                      ตัง้แต่ปริญญำตรีขึน้ไป (2) 
3. ประสบการณ์การลงทนุในหลกัทรัพย์ของท่าน (หลกัทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทนุ หุ้นกู้   หุ้น พนัธบตัรรัฐบาล หรือ Derivatives) 
            ไมม่ ี(1)                                           น้อยกว่า 1 ปี (2)                             1-5 ปี (3)                                         มากกว่า 5 ปี (4) 
4. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไมจ่ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุในส่วนนี ้
            น้อยกว่า 1 ปี (1)                              1 ถึง น้อยกว่า 3 ปี (2)                      3- 7 ปี (3)                                       มากกว่า 7 ปี (4) 
5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทนุในส่วนนีเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าหรือไม่ 
           ต้องการมากท่ีสดุ (1)                         ต้องการบ้าง (2)                              ต้องการเพียงเลก็น้อย  (3)                  ไมม่คีวามต้องการ (4) 
6. สดัส่วนเงินลงทนุในส่วนนีเ้ทียบกับทรัพย์สินของท่าน 
           มากกว่า 60% (1)                              มากกว่า 30% ถึง 60% (2)               10% – 30% (3)                              น้อยกว่า 10% (4)  
7. ทศันคติเก่ียวกับกำรลงทนุ 
           ไมส่ำมำรถทนต่อกำรขำดทนุเงินต้นได้เลย แม้ว่ำจะมีโอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้บ้ำง (1) 
           สำมำรถทนต่อกำรขำดทนุเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมโีอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้บ้ำง (2) 
           สำมำรถทนต่อกำรขำดทนุเงินต้นได้ เพื่อมโีอกำสได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ (3) 
           อยำกได้ผลตอบแทนท่ีสงู โดยไมม่ข้ีอจ ำกัดในกำรลงทนุ (4) 
8. กำรลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมคีวำมผนัผวนสงู มกัให้ผลตอบแทนท่ีสงูในระยะยำว แต่มคีวำมเสี่ยงที่จะท ำให้ขำดทนุได้มำกขึน้ได้เช่นกัน  
    ท่ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุได้ในระดบัใด 
           น้อยท่ีสดุ โดยต้องกำรเน้นกำรลงทนุท่ีสร้ำงกระแสรำยได้ประจ ำ และให้ควำมปลอดภยัในกำรลงทนุสงูสดุ แม้วำ่จะได้รับผลตอบแทนในระดบัท่ีต ่ำสดุ(1)  
            รับได้ในระดบัหน่ึง โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงในกำรขำดทนุจำกกำรลงทนุได้บ้ำง เพื่อเพิ่มโอกำสที่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ในระยะยำว (2) 
            ปำนกลำง โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งได้พอสมควร เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่ำในระยะยำว (3) 
            มำก โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งได้สงูสดุเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทนท่ีสงูสดุในระยะยำว (4) 
9. ในบำงช่วงเวลำ กำรลงทนุโดยเน้นควำมปลอดภยัของเงินลงทนุจะให้ผลตอบแทนในระดบัท่ีต ่ำกว่ำเงินเฟ้อ ซึ่งอำจจะท ำให้อ ำนำจในกำรซือ้ลดลงได้  
    เมือ่พิจำรณำถึงเป้ำหมำยในกำรลงทนุของท่ำน ข้อใดต่อไปนีต้รงกับท่ำนมำกท่ีสดุ 
            เงินต้นส ำหรับกำรลงทนุต้องปลอดภยั แม้ว่ำจะได้รับผลตอบแทนต ่ำกว่ำอตัรำเงินเฟ้อ (1) 
            รับควำมเสี่ยงในกำรสญูเสียเงินต้นได้บ้ำง เพื่อคงระดบัอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุให้สงูกว่ำอตัรำเงินเฟ้อ (2) 
            เน้นสร้ำงผลตอบแทนให้สงูกว่ำระดบัเงินเฟ้อในระดบัหน่ึง โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้ (3) 
            ต้องกำรให้ผลตอบแทนสงูกว่ำระดบัเงินเฟ้อมำกท่ีสดุ โดยสำมำรถรับควำมเสี่ยงได้เต็มท่ี (4) 
10. ท่ำนคิดว่ำท่ำนจะยอมรับผลขำดทนุจำกกำรลงทนุในกองทนุรวมได้มำกเพียงใด 
            ต ่ำกว่ำ 10% (1)                               10 % ถึงน้อยกว่ำ 20% (2)                 20% - 50% (3)                              มำกกว่ำ 50% (4) 
11. ท่ำนสำมำรถรับควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนได้หรือไม ่ 
            ได้          ไมไ่ด้ 

ผลการประเมนิระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้             คะแนนรวม ข้อ 1-10     _________           ระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได้     _______ 
การจัดสรรเงินลงทุน (Basic Asset Allocation) ที่เหมาะสมตามระดับความเส่ียงที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ 

 คะแนน ระดับ 
ความเส่ียง 
ท่ียอมรับได้ 

ประเภทผู้ลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
เงินฝากและ 

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
ตราสารหนีภ้าครัฐ 
ท่ีมีอาย ุ> 1 ปี 

ตราสารหนี ้
ภาคเอกชน 

ตราสารทนุ การลงทุน 
ทางเลือก 

 < 15 1 เส่ียงต ่า > 60% < 20% < 10% < 5% 
 15 - 21 1-4 เส่ียงปานกลางคอ่นข้างต ่า < 20% < 70% < 20% < 10% 
 22 - 29 1-5 เส่ียงปานกลางคอ่นข้างสูง < 10% < 60% < 30% < 10% 
 30 - 36 1-7 เส่ียงสูง < 10% < 40% < 40% < 20% 
 > 37 1-8 เส่ียงสูงมาก < 5% < 30% < 60% < 30%  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยนัวำ่ข้อมลูและรำยละเอียดตำ่งๆ  ข้ำงต้นท่ีข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้กบับริษัทฯ ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นควำมจริงทุกประกำร และหำกภำยหลังปรำกฏว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลและ
รำยละเอียดข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะเป็นผู้แจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยทันที ทัง้นี ้เมื่อบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรประเมิน Risk Profile และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบถึงผลกำร
ประเมินดงักล่ำวพร้อมทัง้ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นเพ่ือให้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจควำมส ำคญัในกำรจัดสรรและก ำหนดสัดสว่นกำรลงทุนท่ีเหมำะสม (“Basic Asset Allocation”) ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรประเมินท่ีข้ำพเจ้ำ
ได้ให้ข้อมลูไว้กบับริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ถือวำ่ข้ำพเจ้ำรับทรำบผลกำรประเมินและระดบัควำมเส่ียงแล้ว ดงันัน้ หำกผลท่ีได้รับจำกกำรประเมิน Risk Profile ไมส่อดคล้อง
กบักำรลงทุนท่ีข้ำพเจ้ำได้ท ำรำยกำรกอ่นหน้ำนี ้และข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อมลูท่ีข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับวำ่กำรลงทุนดังกล่ำวได้
ด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำเอง โดยข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึน้ และจะไมม่ีกำรเรียกร้องคำ่ชดใช้หรือคำ่เสียหำยใด ๆ  ท่ีเกิดขึน้จำกกำรลงทุนในกองทุนดงักล่ำว 
ลายมอืชื่อลูกค้า :  
ช่ือ-สกุล (ตวับรรจง) 

วนัท่ี 
 

เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด: __________________________________________________ 
รหัสตวัแทน สำขำ:____________________________________________________ 
เลขท่ีใบอนญุำตแนะน ำกำรลงทุน: _______________________________________ 

ผู้บันทึก : _________________________________ วนัท่ี____________________________ 
ผู้อนุมติั : _________________________________ วนัท่ี____________________________ 
รวมคะแนน _______________________________________________________________ 

 

 

  

  

ส าหรับบุคคลธรรมดา 



 

 
ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับความเส่ียง 
ที่ยอมรับได้ ประเภทนักลงทุน กองทุนที่ท่านสามารถลงทุนได้ 

กองทุนที่อยู่ภายใต้ 
การจัดการของ 

บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)  
< 15 1 เส่ียงต ่ำ กองทนุรวมตลำดเงินท่ีมีนโยบำยลงทุนในประเทศ   

15 - 21 1-4 เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงต ่ำ 
กองทนุรวมตลำดเงินท่ีลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น   MS-MONEY 
กองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบำล     
กองทนุรวมตรำสำรหนีท้ัว่ไป   

22 - 29 1-5 เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงสงู กองทนุรวมผสม MS-FLEX RMF, MN-STABLE, 
MN-BALANCE, MN-DYNAIMIC 

30 - 36 1-7 เส่ียงสงู 
กองทนุรวมตรำสำรทนุ 

MS-CORE EQ, MS-EQ DIV, 
MS-CORE LTF,  
MS-CHINA VALUE,  
MS-EE EURO, MS-ASIAN SM,  
MS-AMERICAN, MS-EUROPE,  
MS-ASM RMF, MS-INDIA  

กองทนุรวมหมวดอุตสำหกรรม MS-HCARE, MN-USBANK 

> 37 1-8 เส่ียงสงูมำก กองทนุรวมท่ีมีกำรลงทุนในสินทรัพย์ทำงเลือก MN-APREIT  
 

ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจดัสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝำกและ 
ตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ 

ตรำสำรหนีภ้ำครัฐ 
ท่ีมีอำย ุ> 1 ปี 

ตรำสำรหนี ้
ภำคเอกชน 

ตรำสำรทนุ กำรลงทุนทำงเลือก* 

เส่ียงต ่ำ > 60% < 20% < 10% < 5% 

เส่ียงปำนกลำงคอ่นข้ำงต ่ำ < 20% < 70% < 20% < 10% 

เส่ียงปำนกลำงคอ่นข้ำงสูง < 10% < 60% < 30% < 10% 

เส่ียงสูง < 10% < 40% < 40% < 20% 

เส่ียงสูงมำก < 5% < 30% < 60% < 30% 

* รวมถงึสินค้ำโภคภณัฑ์ สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 

ตัวอย่าง Basic Asset Allocation ในรูปแบบ Pie Chart 

 
 หมำยเหตุ : แบบประเมินควำมเสี่ยงชดุนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ลงทนุเข้ำใจควำมเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ในกำรลงทนุมำกขึน้ และสดัส่วนกำรจดัสรรกำรลงทนุที่แสดงในแบบประเมินดังกล่ำวเป็นเพียง

ตัวอย่ำงค ำแนะน ำเบือ้งต้นในกำรจดัสรรกำรลงทนุตำมผลกำรประเมินที่ได้ ทัง้นี ้ก่อนกำรตัดสินใจลงทนุใดๆ ผู้ลงทนุควรพิจำรณำปัจจยัอ่ืนในกำรวำงแผนกำรลงทนุ เช่น ฐำนะทำงกำรเงิน วัตถปุระสงค์ใน
กำรลงทนุ ระยะเวลำในกำรใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษำผู้วำงแผนกำรลงทนุเพ่ือรับค ำแนะน ำที่เหมำะสมต่อไป 
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แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและค ายินยอมให้ด าเนินการตามกฎหมาย FATCA 
FATCA Questionnaire, Consent and Privacy Waiver 

* แบบสอบถามนีใ้ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบค าขอเปิดบัญชีกองทุน/ This questionnaire is a part of account opening form. 
 เราเข้าใจวา่สทิธิในข้อมูลสว่นบคุคลของท่านเป็นสิ่งส าคัญและเราก็มั่นใจว่าเราก็ได้ให้ความส าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเท่า เทียมกัน การเก็บ
รวบรวมและการใช้ข้อมูลสว่นบคุคลของทา่นเป็นพืน้ฐานของธุรกิจของเราท่ีจะท าให้เราสามารถประเมินและจดัการให้เป็นไปตามนโนบายซึง่ก ากับดูแลท่าน รวมทัง้
ท าให้เราสามารถปฏิบตัิตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ท่ีออกโดยรัฐหรือหนว่ยงานก ากบัดูแลได้  
 ด้วย Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA ก าหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (บริษัทฯ) ตรวจและ
รายงานข้อมูลผู้มีสญัชาติหรือสิง่บง่ชีว้า่เป็นผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเงินได้นอกประเทศโดยตรงแก่ US Internal Revenue Service 
(IRS) บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือทา่นให้ข้อมูล และให้ความยินยอม ดงัต่อไปนี ้
 We understand that the privacy and use of your personal information is important to you and we assure you that it is equally important to us.  
The collection and use of your personal information is fundamental to our business as it allows us to evaluate issue and administer the policy you 
have applied for as well as allows us to comply with the legal requirements of our regulators. 
 Under the requirement of Foreign Account Tax Compliance Act or FATCA, requires Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited 
(“the Company”) to check and report the information of those holding the nationality or have indications of being U.S. taxpayers, who hold offshore 
accounts, directly to the U.S. Internal Revenue Service (IRS). Therefore, We would like to ask you for your cooperation to give the information and 
give the consents as follow; 

ผู้ขอเปิดบญัชี/เจ้าของบญัชี  (ค าน าหน้า/ช่ือ/นามสกุล)       
Account Applicant/Account Unitholder (Title/Name/Surname) 

สญัชาติ 1     
Nationality 1 
สญัชาติ 2     
Nationality 2  (ถ้ามี/if any) 

บตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง* เลขท่ี     ออกโดยประเทศ    
ID Card / Passport* No.    Country of issue 
ประเทศท่ีเกิด  (*ในกรณีบุคคลสญัชาติไทยให้ใช้บตัรประชาชน  สว่นกรณีบุคคลต่างชาติให้ใช้หนงัสือเดินทาง) 
Country of birth                              (*In the case of Thai nationality, please use information in ID card. In the case of other 
nationalities, please use information in passport) 

ส่วนท่ี 1 
Part 1 

การสอบทานการเป็นบุคคลอเมริกันของผู้ขอเปิดบัญชี / เจ้าของบัญชี 
The Verification of U.S. person of the Account Applicant / Account Holder 

ข้าพเจ้าขอรับรองการให้ข้อมูลเพิม่เติมท่ีเก่ียวข้องกบัข้าพเจ้า ดงัต่อไปนี ้/ I certify the giving of the relevant additional information as follows 

1.  ทา่นเป็นบคุคลอเมริกนั ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. Citizen? ใช่ /Yes   ไม่ใช่ /No  
โปรดตอบ “ใช”่ / Please answer “Yes”   
- หากทา่นเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา / If you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
- หากทา่นมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึง่ในนัน้คือเป็นพลเมืองอเมริกัน/ If you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
- หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยงัไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอยา่งสมบูรณ์ตามกฎหมาย / If you were born in the U.S. (or U.S. Territory) 
and have not legally surrender U.S. citizenship. 

2.  ทา่นเป็นผู้ถือบตัรประจ าตวัผู้มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด)  ใช่หรือไม่ / 
     Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (Green Card) ? ใช่ /Yes   ไม่ใช่ /No  

โปรดตอบ “ใช”่ - หากส านกังานตรวจคนเข้าเมืองและสญัชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบตัรประจ าตัวผู้ มีถ่ินทีอ่ยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน 
                       - ไม่ว่าบตัรประจ าตัวผู้ มีถ่ินที่อยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของทา่นจะหมดอายแุล้วหรือยงัไม่หมดอาย ุณ วันที่ทา่นกรอกและลงลายมือชือ่ในแบบฟอร์มนี ้
Please answer “Yes” – If the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card (Green Card) to you, 
                                   Regardless of whether or not such U.S. Permanent Resident Card (Green Card) has expired on the date you complete and sign this form. 
โปรดตอบ “ไม่ใช”่ - หากบตัรประจ าตวัผู้ มีถ่ินทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถกูกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถกูสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ทา่นกรอกและ 
            ลงลายมือชือ่ในแบบฟอร์มนี ้
Please answer "No" -  If such U.S. Permanent Resident Card (Green Card) has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 

3.  ทา่นมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่เข้าข่ายหรือมีหน้าท่ีเสียภาษีอากรให้แก่
สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ / Are you a U.S. resident or a person who may be within the scope of or 
has duties to pay tax to the U.S.? 

ใช่ /Yes  ไม่ใช่ /No  

ท่านอาจถกูพิจารณาว่าเป็นผู้ มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” ตัวอย่างทีท่่านจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์นี ้ ในปีปัจจบุนัท่านอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาอยา่งน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดศึกษาข้อมลูในเว็บไซต์ของหนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) 
ดังนี ้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 

หากท่านตอบ  “ใช่” ในข้อหนึง่ข้อใดในข้อ 1. ถึงข้อ 3. ข้างบนนี ้ ถือว่าท่านเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนั   
  -บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปฏเิสธการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่ท่าน- 
If your answer is  “Yes” to any question between No.1 to No. 3 above, you are deemed to be a U.S. person  
  - The Company reserves the right to refuse the sale of investment units in the Fund to you. 

ในกรณีที่ท่านตอบ  “ไม่ใช่” ในข้อ 1. ถงึข้อ 3. ข้างต้นทุกข้อ  โปรดตอบค าถามข้อ 4. ถงึข้อ  9. ต่อไป  

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test%20/
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If your answer is “No” to all questions between No.1 to No. 3 above, please continue to answer question No. 4 to No. 9 

4. ทา่นเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนท่ีเป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกนั
อย่างสมบรูณ์ตามกฎหมาย/ Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally 
surrendered U.S. citizenship? 
หากตอบ “ใช”่  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN  2) ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสอืเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 3) ส าเนาหนงัสอืรับรองการเสียสญัชาติอเมริกันทีอ่อกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ/ If your answer is “Yes” the 
supporting documents are 1) Form W-8BEN  2) Copy of ID Card/ Passport that is not issued by the U.S. 3) Copy of 
certificate of the surrender of U.S. citizenship issued by the U.S. government 

ใช่ /Yes  ไม่ใช่ /No  

5. ทา่นมี (หรือจะมี) ท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนั/ท่ีอยู่อาศยัอนัเป็นหลกัแหลง่ถาวร (current residence/ 
permanence address) ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) current 
residence/permanence address in the U.S.? 
หากตอบ “ใช”่  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN  2) Copy of ID Card/ 
Passport that is not issued by the U.S. 

ใช่ /Yes  ไม่ใช่ /No  

6. ทา่นมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการติดต่อท่าน ใช่หรือไม่/ Do you have U.S. telephone 
number for contacting you in the U.S.? 
หากตอบ “ใช”่  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN  2) Copy of ID Card/ 
Passport that is not issued by the U.S. 

ใช่ /Yes  ไม่ใช่ /No  

7. ท่านมี (หรือจะมี) ท่ีอยู่ซึ่งเป็นท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ (mailing address) การรับไปรษณีย์แทน (hold 
mail address) หรือท่ีอยู่ส าหรับการสง่ต่อ (in care of address) เพ่ือติดต่อในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do 
you have (or will you have) mailing address, hold mail address or in care of address for 
contacting in the U.S.? 
หากตอบ “ใช”่  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ  2) ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN  2) Copy of ID Card/ 
Passport that is not issued by the U.S. 

ใช่ /Yes  ไม่ใช่ /No  

8. ทา่นมี (หรือจะมี) การสัง่ท ารายการโอนเงินจากบญัชีท่ีเปิดไว้ ไปยังบญัชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do 
you have (or will you have) standing instructions to transfer funds from the account to an account 
maintained in the U.S.? 
หากตอบ “ใช”่  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ  2) ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN  2) Copy of ID Card/ 
Passport that is not issued by the U.S. 

ใช่ /Yes  ไม่ใช่ /No  

9. ทา่นมี (หรือจะมี) การมอบอ านาจหรือให้อ านาจในการลงลายมือช่ือแก่บุคคลท่ีมีท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
เพื่อการใดๆ ใช่หรือไม่/ Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority to 
person (s) with U.S. address for any matters? 
หากตอบ “ใช”่  เอกสารประกอบ: 1) แบบฟอร์ม W-8BEN และ 2) ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทางที่ต้องไม่ได้ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ If your answer is “Yes” the supporting documents are 1) Form W-8BEN  2) Copy of ID Card/ 
Passport that is not issued by the U.S. 

ใช่ /Yes  ไม่ใช่ /No  

หากท่านตอบ “ใช่” ในช่องใดช่องหนึง่ในสว่นนี ้โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมสง่เอกสารประกอบตามท่ีระบ ุเพื่อยืนยนัวา่ทา่นไม่เป็นบคุคลอเมริกัน 
If your answer is “Yes” to any question in this part, please fill in Form W-8BEN together with the supporting documents as indicated to confirm that 
you are not a U.S. person. 

ส่วนท่ี 2 
Part 2 

การยืนยันและการเปล่ียนแปลงสถานะของผู้ที่ไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน 
Certification and change of status of the person with no U.S. status. 

1. ทา่นยืนยนัวา่ ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ / You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2. ทา่นตกลงท่ีจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมน าสง่เอกสารเพิม่เติมตามท่ีบริษัทฯ ขอ ให้เสร็จสิน้ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่มีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์อันท าให้
ข้อมูลของท่านแตกต่างจากท่ีระบุในแบบฟอร์มนี/้ You agree to notify and provide relevant documents as requested by the Company within 30 days 
after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be different from those specified in this form. 

3. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ีท่านมิได้แจ้งให้บริษัทฯ พร้อมน าส่งเอกสารเพิ่มเติมตามท่ีบริษัทฯ  ร้องขอ ให้เสร็จสิน้ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่มีการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ใดๆ เก่ียวกบัข้อมูลของทา่นหรือการน าสง่ข้อมูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ เก่ียวกับสถานะความไม่เป็นบุคคล
อเมริกนัของทา่น จะมีผลให้บริษัทฯ มีสทิธิใช้ดุลยพนิจิแต่เพียงฝ่ายเดียวท่ีจะยุติความสมัพนัธ์ ปิดบญัชีหรือโอนหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน
อ่ืนตามท่ีท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge and agree that the failure to notify the Company as well as providing additional documents or 
provide any false, inaccurate or incomplete information as to your status shall entitle the Company to terminate, at its sole discretion, the 
business relationship with you or transfer the investment units to other asset management companies as requested. 

4. ทา่นรับทราบวา่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้แก่บุคคลอเมริกัน หากท่านได้มีการเปล่ียนแปลงสถานะกลายเป็นบุคคลอเมริกัน
ภายหลงัจากการเปิดบญัชี ทา่นยอมรับวา่ ทา่นไม่สามารถมีบญัชีกองทนุกบับริษัทฯ อีกต่อไปได้ ทัง้นี ้เป็นหน้าท่ีของท่านท่ีจะต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เพื่อปิดบญัชี
หรือโอนหนว่ยลงทนุให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนอ่ืนตามท่ีท่านร้องขอต่อไป/ You acknowledge that the Company reserves the right to deny the 
sale of the investment units to U.S. Person. If you have changed the status to U.S. Person after the account has been opened, you agree that 
you may no longer maintain the fund account with the Company. It is your duty to inform the Company to open the account or transfer the 
investment units to other asset management company as requested. 



 

   3 

ส่วนท่ี 3 
Part 3 

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี และการยินยอมอ่ืน 
Authorization for information disclosure, account withholding and other consent 

ทา่นตกลงให้ความยินยอม และตกลงท่ีจะไม่ยกเลกิเพกิถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในการด าเนินการดังต่อไปนี ้ และให้บริษัทฯ กลุ่มธุรกิจของ
แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ทุกบริษัท/หน่วยงาน รวมถึงผู้สนบัสนุนการขายฯ และผู้ เก่ียวข้องใช้เอกสารฉบบันีไ้ด้ โดยยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น / You 
hereby irrevocably give consent and agree to the Company to do the following and allow the Company and Manulife Financial Group including 
distributors and related party to use this document by allowing the above-mentioned parties to: 
1. มีสทิธิน าสง่/ใช้เอกสารหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของทา่นระหวา่งกนั รวมถึง กลุม่ธุรกิจของแมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป/ผู้สนบัสนนุการขายฯ และผู้เก่ียวข้อง 

หนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึง่รวมถึง หน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)  
ข้อมูลดงักลา่ว อาท ิเช่น ช่ือลกูค้า ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี หมายเลขบญัชี สถานะการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เร่ือง FATCA จ านวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือ
ในบญัชี การจ่ายเงินเข้าบญัชีในระหวา่งปีปฏิทนิท่ีผา่นมา รายการเคลื่อนไหวทางบญัชี จ านวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลติภณัฑ์ทางการเงิน และ /หรือ 
ทรัพย์สนิอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่กบักลุม่ธุรกิจของแมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ตลอดจนจ านวนรายได้ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจท่ีอาจ
ถูกร้องขอโดยบริษัทฯ หรือภายในกลุม่ธุรกิจของแมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ด้วย เป็นต้น/ 
Have the right to deliver, use or disclose the document or information between the entities under Manulife Financial Group’s business, 
distributors, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA status, 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 Manulife 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 entities under Manulife Financial Group, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS etc. 

2. หกัเงินจากบญัชีของทา่น และ/หรือ เงินได้ท่ีทา่นอาจมีหรือมีสทิธิได้รับจากบริษัทฯ หรือจากกลุม่ธุรกิจของแมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป  ในจ านวนท่ีก าหนดโดย
หนว่ยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึง่รวมถึง IRS ด้วย ภายในบงัคบัของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ 
ระหวา่งกลุม่ธุรกิจของแมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป และหนว่ยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว/ Withhold from your account and/or the income derived from 
or though the Company or Manulife 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 Manulife Financial Group and such tax authorities. 

3. ยุติความสมัพนัธ์กับท่านตามกฎเกณฑ์ FATCA Foreign Financial Institution Agreement หรือแนวปฏิบตัิอ่ืนๆ ของกระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา หรือ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา หากท่านไม่ให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาความเป็นบญัชีสหรัฐอเมริกา  (U.S. Account) หรือข้อมูลท่ี 
บริษัทฯ หรือกลุ่มธุรกิจของแมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จ าเป็นต้องรายงาน/ Terminate your relationship under FATCA, Foreign Financial Institution 
Agreement or other practices or the United States Department of the Treasury or the IRS if you fail to provide necessary information for 
considering the existence of U.S. Account or the information which the Company or Manulife Financial Group has to report. 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ หรือกลุม่ธุรกิจของแมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
ตามท่ีบริษัทฯ หรือกลุม่ธุรกิจของแมนไูลฟ์ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เหน็สมควร โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ในกรณีท่ีท่าน มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน ผิด
ค ายืนยนั/ยินยอมท่ีทา่นให้ไว้ตามเอกสารฉบบันี ้หรือในกรณีท่ีทา่นให้ข้อมูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ หรือกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ข้อมูล
ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น หรือ ไม่วา่กรณีใดทา่นได้ถอนการให้ความยินยอมท่ีได้ให้ไว้ข้างต้น/ However, the Company or Manulife Financial Group reserves 
the right to terminate the financial/business relationship with you, in whole or in part, as the Company or Manulife Financial Group deems 
appropriate, at its sole discretion, in case that you have U.S. Status or in case you fail to provide the information as above-mentioned or you 
revoke the consent provided above in any case. 

ข้าพเจ้า (ผู้ เปิดบญัชี/เจ้าของบญัชี) ได้รับทราบถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันีเ้ป็นอย่างดีแล้ว และตกลงยินยอมตาม ค ายืนยัน /ยินยอม 
ข้อก าหนดและเง่ือนไขในเอกสารฉบบันีทุ้กประการ เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ/ I (applicant/account unitholder) hereby 
acknowledge the terms and conditions in this document in full and agree and give consent to the confirmation/consent, terms and conditions of 
this document in all aspects. I have put my signature below as evidence of such. 

ลายมือช่ือของผู้เปิดบญัชี/เจ้าของบญัชี  

Signature of Applicant/Account Unitholder 
x วนัท่ี/ Date 

Marketing 
Agent/Branch Code  :     
Staff Code   :      
IC License No :     
Received  :     
Authorized  :     
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ค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต  
Internet Application Form 
                                 Manulife  
                                                      Click for Funds 

For registrar use only 
Received Time: ...........…............… 
Received : ………........................... 

ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name                                                                                                                                                                    วนัท่ี / Date 

เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Number                                                                                                                                                              

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต เพื่อท ำธุรกรรมกำรลงทุนในกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
I would like to apply for an internet transaction service in order to make any investment transactions for the mutual fund under Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd.   
 

 ขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต / Apply for an internet transaction service  

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูเพ่ือใช้ในการท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ดงันี ้/  I would like to use all following information for an internet transaction service. 

           อีเมล์ / E-mail _______________________________________________  
        มือถือ / Mobile Phone ________________________________________                                                                           โทรศพัท์ / Tel. ________________________________________  

           มีความประสงค์จะใช้ บัญชีส าหรับหักเงินอัตโนมัติผ่านระบบ Direct Debit เพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน เป็นบัญชีเดียวกันกับ บัญชีส าหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล 
พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารการสมัคร Direct Debit  (*/**)  / To use the same bank account for Direct Debit and the transfer of redemption and dividend proceeds and also enclose  
 the required documents for Direct Debit application (*/**) 

ธนาคาร / Bank Name   สาขา /  
 Bank Branch  

       ออมทรัพย์ / Savings 
      กระแสรายวนั /  Current เลขที ่/ Account No.  (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ  / Bangkok area only) 

 
 บัญชีส าหรับหักเงินอัตโนมัติผ่านระบบ Direct Debit เพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารการสมัคร Direct Debit  (*/ **) / My bank account for direct debit for 

the subscription payment (*/ **) 
 

ธนาคาร / Bank Name   สาขา /  
 Bank Branch  

       ออมทรัพย์ / Savings 
      กระแสรายวนั /  Current เลขที ่/ Account No.  (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ  / Bangkok area only) 

 

            บัญชีส าหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และเงินปันผล / My bank account for receiving the redemption and dividend proceeds ** 

ธนาคาร / Bank Name   สาขา /  
 Bank Branch  

       ออมทรัพย์ / Savings 
      กระแสรายวนั /  Current เลขที ่/ Account No.  (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ  / Bangkok area only) 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูข้างต้นจะถูกบันทกึในระบบฐานข้อมลูแทนข้อมลูเดิมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี ้โดยข้อมลูดงักล่าวจะใช้ส าหรับการท ารายการตามช่องทางปกติของท่านด้วย  
Remark :  The above information will be replaced your information previously given to the company and will be used for your transaction via normal method. 
 

 ขอยกเลิกกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต / To cancel my internet account  

 

ข้าพเจ้ารับทราบ ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ในใบค าขอใช้บริการทางอินเตอร์เนต็ และท่ีระบไุว้ด้านหลงัของใบค าขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี  ้
และ/หรือข้อสงวนสทิธิต่างๆ รวมถึงเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต 
I hereby acknowledge, agree and give consent to the various terms and conditions on the application for an internet user account and the terms and 
conditions stated on the back page of this form, and/or observe reservations or terms which the asset management company may announce or amend in the 
future. 

ลำยมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน /  
Unitholder’s signature 

ส ำหรับ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด / 
For Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 

ส ำหรับ นำยทะเบียนกองทุน 
For Mutual Fund Registrar  

 
 
 
 
 

 

Marketing 
Agent / Branch Code: .................................................... 
Marketing Name: ........................................................... 
Staff Code: ..................................................................... 
Received Date: .............................................................. 

 
 
 
 
 

...................................................... 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ /  

Authorized Signature (s) 

Registrar 
Checked : ...................................................................... 
Authorized : ................................................................... 

 

เอกสารประกอบค าขอ :  1.   ส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง พร้อมรบัรองส าเนาถกูต้อง  
2. กรณีท่ียงัไม่ได้สมคัร Direct Debit  หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูบญัชีธนาคาร กรุณาแนบ   

- ส าเนาการท ารายการสมคัร Direct Debit ผ่านตู้  ATM หรือหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก (Direct Debit Order) 1 ชดุ  
- ส าเนาหน้าแรกสมดุบญัชีเงินฝาก   

Required document : 1. A copy of Identification Card or Passport with signature 
 2. In case that client has never applied for Direct Debit service before, please also attach   

- A slip of Direct Debit application via ATM or Direct Debit Order 
- A copy of first page of passbook 

**หมายเหต ุ:  บญัชีธนาคารส าหรับหกัเงินเพ่ือช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุผ่านระบบ Direct Debit และบัญชีเพ่ือรับ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  จะต้องเป็นช่ือ
เดียวกันกับช่ือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ต้องเป็นบัญชีของสำขำในเขตกรุงเทพฯ 
เท่ำนัน้ 

**Remark :  The bank account for Direct Debit and 
transfer of redemption amount must be 
under the same name as the unitholder and 
opened with bank’s branch in Bangkok 
area. 

X 

http://www.manulife-asset.co.th/
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เง่ือนไขและข้อตกลง / Terms and Conditions 

ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบัติและผูกพนัตามเง่ือนไขข้อตกลง ดงันี ้/ Agreement to Terms and Binding Conditions 

1.  ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ตอ่เมื่อข้าพเจ้าเปิดบัญชีไว้กบั บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บลจ.แมนูไลฟ์”) และได้เคยซือ้หน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดนัน้
แล้ว / I will be eligible to make transactions via an internet account if I have previously opened an account with Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (“Manulife AM 
(Thailand)”) and have purchased units of that particular open-end fund before. 

2.  ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี ้ข้าพเจ้าจะใช้รหัสผู้ ใช้ (User Name) และรหัสผ่านของข้าพเจ้าท่ี บลจ.แมนูไลฟ์ มอบให้หรือรหัสผ่านท่ีข้าพเจ้าได้เป็นผู้ก าหนด หรือเปล่ียนแปลงขึน้เอง
ในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว/ To conduct transactions via the internet, I shall use my user login and password that I received from Manulife AM (Thailand), or the 
password which I specified or amended myself through Manulife Click for Fund. 

3.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่การท ารายการซือ้หน่วยลงทุนโดยหักเงินจากบัญชีธนาคารตา่งๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนัน้ จะต้องลงนามใน หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit Order) 
หรือ สมคัรผ่านบัตร ATM และได้รับอนุมติัจากธนาคารกอ่นการท ารายการซือ้ พร้อมรับทราบวา่จะต้องท ารายการซือ้ภายในเวลาท่ีก าหนด  ทัง้นี ้เวลาของแต่ละกองทุนหรือธนาคารอาจแตกต่าง
กันได้หรือเปล่ียนแปลงได้แล้วแต่กรณี / I acknowledge that the subscription via internet that are paid via direct debit will require completing a letter of consent to authorize the bank 
account or ATM card to be debited when fund purchases are made. I also acknowledge that purchases must be transacted within certain operating hours which each bank 
designates and may vary or subject to change. 

4.  ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพนัตนเองตามเง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆ ท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน และท่ีระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมทาง
อินเตอร์เน็ตของบลจ.แมนูไลฟ์ / I hereby acknowledge and agree to be bound by the terms, limitations, and other conditions stated in each fund's prospectus or on Manulife Click 
for Fund. 

5.  ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถงึความเส่ียงอนัเกิดจากการท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมลูระหวา่งการรับส่ง การส่งข้อมลู เป็นไปอยา่งเช่ืองช้า หรือไมส่ามารถ
ส่งข้อมลูได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือขา่ยมีข้อขดัข้องไมส่ามารถท างานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคล่ือนของข้อมลูท่ีได้รับ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต 
รวมถงึความเสียหายของอปุกรณ์ตอ่พว่งใดๆ และข้อมลู หรือส่ิงตา่ง  ๆท่ีอยูภ่ายในอปุกรณ์นัน้ๆ หรือส่ิงอื่นใดท่ีอยูน่อกเหนือความควบคมุของ บลจ.แมนูไลฟ์  อนัเน่ืองมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากเหตดุงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใด  ๆจากทาง บลจ.แมนูไลฟ์ และยินดีรับความเส่ียงนีด้้วยตนเองทุกประการ /  I understand and 
acknowledge the risks associated with transacting through the internet-based service such as possible faulty data transmission, slow data transmission, or inability to transmit data. 
This also includes circumstances when the network is down and unable to support normal operations, erroneous exchange of data if the network's operations are compromised or 
there is damage to equipment, peripherals, problems with data or contents arising from the use of the internet-based services or any other uncontrollable factors. If there are 
damages from such circumstances, I agree not to demand compensation from Manulife AM (Thailand) and agree to bear all damages myself.  

6.  ข้าพเจ้าตกลงวา่ เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสาร หรือ เคร่ืองพิมพ์ของข้าพเจ้า เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการท ารายการท่ีสมบูรณ์และใช้
อ้างอิงได้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยนัท่ีจัดท าโดย บลจ. แมนูไลฟ์ หรือ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ) เป็นหลักฐานการท ารายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ / I 
hereby agree that an order record printed via my fax machine or printer is merely a hardcopy of an order made and is not official confirmation that the transaction was successful 
or reference as such. I acknowledge that only the order confirmation produced by Manulife AM (Thailand) or Mutual Fund Registrar (BAY) is official and regarded as supporting 
evidence. 

7.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ สามารถเพิกถอนรายการสั่งซือ้หรือสั่งขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. แมนูไลฟ์ได้ภายในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเวลาของ
แตล่ะธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึน้หลังจากเวลาท่ีก าหนด ข้าพเจ้าจะยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และ ให้ถือว่าการท ารายการสั่งซือ้ หรือ สั่งขาย หรือ 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิน้สมบูรณ์แล้วภายในเวลาท่ีก าหนด/ I acknowledge that a purchase, redemption or switching order placed via Manulife Click for Fund can be 
cancelled within a permitted time limit. The schedule varies according to the different banks involved. If the cancellation is made after that time limit, I understand that the cancellation 
cannot be made and that the order to purchase, redeem, or switch will be transacted as scheduled. 

8.  ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหัสผู้ ใช้ และรหัสผ่านของข้าพเจ้าหรือท่ีข้าพเจ้าขอจาก บลจ. แมนูไลฟ์ หรือ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. แมนูไลฟ์จะไม่
ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไมใ่ช่เจ้าของรหัสผู้ ใช้ และรหัสผ่านของข้าพเจ้าท ารายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. แมนูไลฟ์/ I will securely keep my user login and my 
password that I have configured or the password which Manulife AM (Thailand) had provided. I acknowledge that Manulife AM (Thailand) is not liable for any cases whereby some 
other individual who is not the owner of my user login and password makes transactions on Manulife Click for Fund. 

9. ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ในกรณีท่ีข้าพเจ้าใช้ Login Name และ/หรือ Password ผิดเกินกว่าจ านวนครัง้ท่ีบลจ.แมนูไลฟ์ก าหนด (แล้วแต่กรณี) บลจ.แมนูไลฟ์จะระงับการให้บริการธุรกรรมทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวในทันที และในกรณีดงักล่าว หากประสงค์จะใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตตอ่ไป ข้าพเจ้าจะต้องด าเนินการขอรับรหัสผ่านใหมผ่่านทางหน้าแรกของระบบบริการ
ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยกด  “ลืมรหัสผ่าน”  / I hereby acknowledge that, to log in Manulife Click for Funds with wrong  Login Name and / or Password exceeding the permitted 
log-in times, Manulife AM (Thailand) will temporarily suspend your account and all transactions made via Manulife Click for Funds immediately.  In such case, if I would like to 
reactivate this account, I will have to request a new password through Manulife Click for Funds (by clicking “Forgot Password”). 

10.  บลจ. แมนูไลฟ์ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงตา่งๆ ตามค าขอนีไ้ด้ทุกขณะ ตามแต ่บลจ. แมนูไลฟ์ และ/หรือนายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา) จะเห็นสมควร การ
เปล่ียนแปลงแก้ไข ดงักล่าว บลจ. แมนูไลฟ์ และ/หรือ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา) จะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 30 วนั ณ ส านักงานของ บลจ. แมนูไลฟ์ หรือ ท่ีท าการนาย
ทะเบียน / Manulife AM (Thailand) reserves the right to modify or amend any terms and conditions stated on this application form, at any time as Manulife AM (Thailand) and/or Mutual 
Fund Registrar (BAY) consider appropriate. Manulife AM (Thailand) and/or Mutual Fund Registrar (BAY) will place notifications of such amendments 30 days in advance at the premises 
of Manulife AM (Thailand) and/or Mutual Fund Registrar (BAY), so I can be notified of changes. 

11. ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบตอ่รายการท่ีเกิดขึน้ภายใต้เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีข้าพเจ้าได้ท าการผูกไว้กับรหัสผู้ ใช้ของข้าพเจ้าหรือรหัสผู้ ใช้ของผู้ รับมอบอ านาจเสมือนหนึ่งเป็นการกระท าของ
ข้าพเจ้าเอง โดยทาง บลจ. แมนูไลฟ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการท ารายการ / I will be responsible for transactions made under my user login and 
password or made under the user login and password of the individual I authorized as action conducted by myself. Manulife AM (Thailand) is not liable for any losses arising from 
such transactions. 

12. ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบตอ่คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใด  ๆท่ีอาจเกิดขึน้จากการท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตตามเง่ือนไขท่ีทาง บลจ. แมนูไลฟ์ ก าหนด โดยยินยอมให้หักเงิน
จากบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าท่ีได้สมัคร Direct Debit ไว้ส าหรับแต่ละเลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า   / I will be responsible for any fees or expenses which may occur from the 
transactions via internet trading according to terms and conditions stipulated by Manulife AM (Thailand) and also agree that those fees and expenses will be debited from my 
bank account which is applied and approved for the direct debit service for my unitholder account. 
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หนังสือขอให้หกับัญชีเงินฝาก / Direct Debit Order 
วนัท่ี / Date......................................................................................... 

เรียน / To ผู้จดัการธนาคาร / The Manager of .......................................................................Bank,สาขา ...............................................................Branch 
ข้าพเจ้า / I,.............................................................................................เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท / owner of the........................... account, 

ช่ือบญัชี. / Account Name.....................................................................................เลขท่ีบญัชี / Account Number…......................................................... 
สถานท่ีติดต่อ / Contact Address ...................................................................................................................................................................................... 
จงัหวดั / Province.............................................รหสัไปรษณีย์ / Postal Code........................โทรศพัท์ / Tel.Number............................................................ 

มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่าง ๆ  ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและน าเงินดังกล่าวโอนเข้าบญัชีของบริษัท 

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจ้ง 
แก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูต้องและธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ปรากฏในระบบสือ่สารข้อมลูคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงิน 
จ านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัง้นีโ้ดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือช าระหนีแ้ก่บริษัทตาม 
จ านวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีใน 
ขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหกับญัชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ 
STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบก ากับภาษี ของบริษัท 

ในกรณีที่เอกสารหลกัฐาน และ/หรือ เลขที่ของบญัชีเงินฝากที่กล่าวข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้ 
บงัคับส าหรับเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้หกับญัชีเงินฝากดังกลา่วข้างต้น ให้มีผลใช้บงัคับทนัทีนบัแต่วนัท าหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งเพิกถอน โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ให้ธนาคาร และบริษัททราบอย่างน้อยลว่งหน้า 30 วัน 

Wish to request the Bank to make direct debit of my account as described above for the payment of  subscription to Manulife Asset Management (Thailand) 
Co.,Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) according to the amount shown in the computer data media which the Bank receives from the Company through its bank 
(hereinafter referred to as the “Company’s Bank”), and to credit such money to the Company’s Bank’s account.  

In the direct debit of my account for the payment of subscription to the Company, should it appear later that Company notifies the Bank is incorrect and that the 
Bank has already debited my account according to the amount stated in the invoice or data diskette/tape, I agree to claim such amount from the Company directly. I hereby 
waive my right to demand or sue the Bank for its reimbursement of money that has been debited from my account for payment to the Company according to the amount as 
stated in the invoice or data diskette/tape that the Bank received from the Company, I acknowledge that the Bank will make di rect debit of my account only when the fund then 
available therein is sufficient therefore. In such direct debit of my account, I also waive a notice thereof from the Bank because I will be able to receive details of the transaction 
from the passbook/Bank statement or confirmation note/official receipt/tax invoice receipt from the Company. 

In case the evidential document and the account number mentioned above have been changed for whatsoever reason, this Direct Debit Order shall remain in 
effect in all respects with regard to the account so changed. 

This Direct Debit Order shall be effective immediately as from the date hereof and shall be in full force and effect until it is revoked by written notification to the 
Bank and the Company within 30 days. 

ขอแสดงความนบัถือ/Yours sincerely 
 
 

                             ลงช่ือ/Signed.................................................................ผู้ให้ความยินยอม/Consent Giver 
(.......................................................................) 
(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร / as given to the Bank) 

 

กรุณาแนบ ส าเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนารายการเดนิบัญชีกระแสรายวัน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
Please attach copy of Savings Deposit Passbook or Current Deposit Statement with signature. 

 

ส ำหรับ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
         Manulife Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. 

ส ำหรับ ธนำคำร /.......................... Bank, สำขำ.................Branch 
          ตรวจสอบแล้วถูกต้อง / Examined and found correct. 

 
ลงช่ือ / Signed .................................................................................................. 
วนัที่ / Date ....................................................................................................... 
(รับรองลำยมือช่ือผูใ้หค้วำมยินยอม/Certified true signature of Consent Giver) 

 
ลงช่ือSigned.............................................................................................. 
วนัที่ / Date ............................................................................................... 
(ลำยมือช่ือผูรั้บมอบอ ำนำจสำขำ /Authorized Signatory of the Branch) 

 

http://www.manulife-asset.co.th/
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ค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
Subscription Order 
 

For registrar use only 
Received Time: ...........…......…………...…... 
Received by: ………...................……………. 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว/กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพ                  การขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก 
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of LTF/RMF                     Cold Calling for First Subscription 
ชื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ / Unitholder Name                                                                                                                                                                วันที ่/ Date 
เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ / Unitholder Number                                                                                                 ระดับควำมเส่ียงของผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’s Level of Risk               
ชื่อกองทนุ / Fund Name                                                                                                                                                    ระดับควำมเส่ียงของกองทุน/Fund’s Level of Risk               

จ านวนเงิน / Amount                                                                            จ านวนเงินเป็นตวัอักษร/Amount in words 

                                                     เงินน าฝาก/โอนเงิน              ธนาคาร                                                      สาขา 
Bank                                             Deposit/Transfer               Bank                                                          Branch 
                                                     ค าสัง่หกับญัชี*                    ธนาคาร                                                      สาขา                                                                           เลขที่บญัช ี                                                                                                                                                                                                                                          
                                                     Debit account order*         Bank                                                          Branch                                                                       Account No.                                                                                                                         
                                                     เช็ค                                                                                          ธนาคาร                                                                                      สาขา 
                                                     Cheque No.                                                                            Bank                                                                                          Branch 
                                                     บตัรเครดิต                                                                              วันหมดอาย ุ                                                     โปรดระบ ุ    MM/YY 
                                                     Credit Card No.                                                                     Expiry Date                                                     Please specify               
                                           *เฉพาะบญัชีเงินฝากท่ีได้รับการอนมุตัิจากธนาคารในบริการค าสัง่หกับญัชีเงินฝาก / Only a deposit account that has been approved by the Bank for Direct Debit Service 
ส ำคัญ : กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน/ Important: Risk acknowledgement compared to Investor’s Risk Profile 
 ในกรณีท่ีระดับควำมเส่ียงของกองทุนท่ีลงทุนข้ำงต้นนี ้“สูงกว่ำ” ระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของข้ำพเจ้ำตำมผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงท่ีได้จำกกำรท ำแบบประเมินระดับควำมเส่ียงของ

บริษัทจัดกำร / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our “Risk profile”. 
ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทนุที่ข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้ไม่ตรง กับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าที่เคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึน้ โดยได้รับค าแนะน าการลงทุน ลักษะะ
ของกองทุน ค าเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว/ I/We hereby acknowledge and accept that this Fund which I/We would like to apply for this subscription 
 is not compatible with my/our acceptable level of risk from the “Risk Profile” assessment that I/We have done. However, I/We accept the higher risk exposure and had received investment advice, funds’ features, 
warning including all involve risks of the fund from whom I/We subscribed.  

 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ข้อมูลในแบบประเมินระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ว่ำ “ไม่สำมำรถยอมรับควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนได้”/ If the unitholder had not previously agreed 
to accept foreign exchange risks according to the latest Risk Profile previously submitted. 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทนุ 
 ที่ข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้รวมถึงได้รับทราบค าเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทนุแล้ว/I/We agree to accept foreign exchange rate risks and  
 the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning of the fund from whom I/We subscribed. 

ส ำหรับกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่ำงประเทศ / For Investment in Foreign Investment Fund (FIF) 
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศนีมี้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่อาจท าให้เกิดก าไรหรือขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสงูกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้/ 
I/We hereby acknowledge that foreign investment carries with its risk of exchange rates. Where initial investment can lose value due to exchange rate fluctuations or they can profit due to favorable exchange rate changes.   

กำรส่ังซือ้เพื่อกำรโอนสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรอื่นเข้ำ / Subscription of mutual funds from units switched from other asset management company to  
          กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ / Retirement Mutual Fund (RMF)                                               กองทนุรวมหุ้นระยะยาว / Long-Term Equity Fund (LTF)                          
ข้าพเจ้าจะน าใบค าสัง่ซือ้กองทนุนีไ้ปแสดงต่อ บลจ. ต้นทางนัน้และจดัส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีกองทนุ “บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์” พร้อมหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้กับ  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 นบัจากวันที่ บลจ. ต้นทางได้ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุให้กับข้าพเจ้า หากข้อมลูที่ บลจ.ต้นทางส่งให้ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ตรงกับ
ใบสัง่ซือ้เพ่ือการโอนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนี ้ ข้าพเจ้าอนญุาตให้ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอ านาจเต็มในการตัดสินใจตามที่เห็นสมควรแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุและข้าพเจ้ายอมรับการด าเนินการดังกล่าวนัน้ 
I/We will present this subscription order to the original asset management company, so that it can arrange to transfer the money from the redemption of unit to “Subscription account for 
Manulife Asset Management”. I/We will also provide a confirmation note to Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. by 12.00 p.m. of the 4th business day, commencing from the first 
day that the units have been redeemed from the original asset management company. In the case that the information provided by the original asset management company does not match 
with the information started on this subscription order. I/We present Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. with the right to make an appropriate decision on my/our behalf.  
หำกมลูค่ำหน่วยลงทุน หรือ จ ำนวนหน่วยลงทุนลดลง หรือ มีเหตุให้เลิกกองทุนรวม LTF หรือ RMF ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ ดังนี ้(กรุณำเลือกเพยีง 1 ข้อ)  
In case that the decrease in the value or the number of units or the dissolution of LTF or RMF, I/We hereby desire to (please choose one): 
ส ำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยำว / For Investment in Long-Term equity fund (LTF)  ส ำหรับกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ / For Investment in Retirement Mutual Fund (RMF) 

ประสงค์ที่จะโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวภายใต้การจดัการของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ถ้ามี) หรือของบริษัท
จดัการอ่ืน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ พิจาระากองทุนหุ้นระยะยาวที่จะรับโอน ให้มีลักษะะ
ใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว และความประสงค์นี ้
ให้หมายรวมถึงหน่วยลงทุนทัง้หมดที่มีอยู่ในบัญชีข้าพเจ้า/  Transfer all units to another 
Long-term Equity Fund (“LTF”) managed by Manulife Asset Management (Thailand) 
Co., Ltd. (if any) or transfer all units to an LTF managed by other asset management 
company. If the latter is desired, with our consent here and without further prior 
consent, Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. holds the right to nominate 
another such LTF which is similar to the one that has been dissolved. 
ไม่มีความประสงค์ให้บริษัทจดัการด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ(โอนย้ายการลงทนุ) ของ
กองทนุรวมและความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วยลงทนุทัง้หมดที่มีอยู่ในบญัชีข้าพเจ้า /  
Receive all the money derived from the Investment units once sold.   

ประสงค์ที่จะโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืนภายใต้การจัดการของ  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ถ้ามี) / Transfer all units to another Retirement Mutual 
Fund (“RMF”)  managed by Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (if any)  
ประสงค์ที่จะโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืนภายใต้การจัดการของ  
บริษัทจัดการอ่ืน / Transfer all units to another Retirement Mutual Fund (“RMF”) 
managed by other asset management company  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจาระาคดัเลือกกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่จะรับโอนให้
มีลกัษะะใกล้เคียงกัน หรือ มีความเสี่ยงที่ต ่ากว่ากองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่ข้าพเจ้าลงทนุอยู่ตามที่
เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว และความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วย
ลงทนุทัง้หมดที่มีอยู่ในบญัชีข้าพเจ้า/ For the transfer of Retirement Mutual Fund, with our consent here 
and without further prior consent, Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. holds the right to 
select another RMF which has the similar investment policy and/or other characteristics or contains the 
lower risk level than the one that has been dissolved. 

 ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบใุนใบค าสัง่นีโ้ดยจะไม่เพิกถอนค าสัง่นีไ้ม่ว่ากระีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อก าหนดสิทธิของผู้ลงทนุท่ีระบไุว้ในคู่มือผู้ลงทนุ ในกระีท่ีค าสัง่ซือ้นีถ้กูปฏิเสธ  ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะรับเงินท่ีได้
ช าระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายอมรับท่ีจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนขายหน่วยลงทนุทกุประการ (ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับและศึกษาคู่มือผู้ลงทนุ คู่มือการ
ลงทนุส าหรับกองทนุ LTF/RMF และหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัท่ีควรทราบได้ ะ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือทางเว็บไซต์ www.manulife-asset.co.th หรือสถานท่ีติดต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับช า ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้ และข้าพเจ้าควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบ 

 ในกระีท่ีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่าง 
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ สบัเปล่ียนเข้าหรือโอนกองทนุใดๆ ตามค าสัง่นัน้ๆ รวมถึงการรับค าสัง่ผ่านระบบต่างๆ เช่น ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
(ถ้ามี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดบัความเส่ียงของกองทนุนัน้สงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดบัความเส่ียงท่ีเคยให้ไว้ ยกเว้น กระีท่ีข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบ
ความเส่ียงของกองทนุนัน้เป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกระีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรภายใต้หลกัเกะฑ์ของส านกังานคะะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพ่ือให้ได้รับค าแนะน าการลงทนุท่ีเหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุควรท าแบบประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมลูท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง 
รวมถึงต้องมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ ทัง้นี ้หากผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ให้ข้อมลูตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับค าแนะน าการลงทุนและอาจไม่สามารถ  
ท ารายการซือ้ สบัเปล่ียนหรือโอนกองทนุใดๆ ได้ 

 I/We agree to subscribe to the investment units as stated above. I/We shall not cancel this subscription in any circumstances except the cases outlined in the Investor’s Rights. In case this 
subscription is rejected. I/We agree to accept the return of the money already paid without interest. I/We accept to be bound by all terms and conditions specif ied in the Fund’s Prospectus. 
(Unitholder may receive and study the Investor’s rights, the Fund’s Prospectus Summary and Tax Manual which contain material information for investors at the office of the Asset Management Company  
or website at www.manulife-asset.co.th or all selling agents. 

 Investment in Mutual Funds is not deposits and is subject to Investment risks. I/We may get back the money more or less than the original investment amount. I may not receive the redemption 
proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as I/We wish. I/We should execute transactions with approved investment contact person only.  

 In case the investment units have been allocated. I/We acknowledge and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund’s Prospectus which has been approved by the SEC  
and amended according to the law and obligations, and also the Commitment between the Asset Management Company and unitholder made legally and signed by the Trustee. 

 I/We agree and acknowledge that Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. reserves the rights to refrain the executing my/our order to purchase, switch-in or transfer any units according 
to my/our order forms, including orders via fax or other electronics transaction services (if any) without prior notice, if the risk level of the Fund is higher than my/our acceptable level of risk from 
the “Risk Profile” assessment that I/We have done. This excludes cases whereby I/We have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or cases which may be 
changed in the future under the guidelines of the SEC or other relevant laws and the Asset Management Company considers it is appropriate for exclusion.  

 I/We agree and acknowledge that in order to receive suitable investment advices from the investment advisor, unitholder should complete the Risk Profile assessment with accurate information 
that is frequently updated. If the unitholder does not provide data as requested in the assessment questionnaire or only provide part ial information, unitholder may not be entitled to receive  
the investment advices or may not be proceeded with any subscription, switching or transferring orders placed by such funds.  

ลำยมอืช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature 
 
 

Marketing 
Agent/Branch Code: ..……………………………………. 
Marketing Name: ………….…………………………...…. 
Staff Code: ………………………………..…………….…. 
IC License No. ……………………………….………….... 
Received : ……………………………………………........ 
Authorized : ……………………………………………...... 

Registrar 
Reference No. ……………………………...…. 
Input : ………………….……………………….. 
Checked : ……………………….……………... 

 

X 

ช ำระโดย / Payment 

    

ลำยมอืช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature 

x 

http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/


 

 

คู่มือผู้ลงทุน Investor’s Rights 

 

 

 

 

 

สิทธิของผู้ลงทุน 

(1) ผู้ขายหน่วยลงทนุสามารถขายหน่วยลงทนุให้กับบริษัทจดัการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนัน้ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทกุแห่งท่่ผู้ขายหน่วยลงทนุให้ 
(2) เพ่ือให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ท่่อยู่ ของบริษัทจดัการและผู้ขายหน่วยลงทนุ รวมทัง้ชื่อ ท่่อยู่ และเลขประจ าตัวของผู้ ติดต่อผู้ลงทุน 
(3) เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบความเส่่ยงของกองทนุรวมท่่ถกูแนะน าให้ซือ้ พร้อมทัง้ค าเตือนและค าอธิบายเก่่ยวกับความเส่่ยงของการลงทนุในกองทนุรวม (เพ่ือ  
     เปร่ยบเท่ยบกับการลงทนุประเภทอ่ืน) 
(4) เพ่ือให้ได้รับข้อมลูของกองทนุรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทนุรวมในปัจจบุนั เช่น กองทนุรวมท่่จะลงทนุม่การด าเนินการโดย 
     ปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทนุรวมอ่ืนท่่ไม่ต้องการลงทนุ เป็นต้น ทัง้น่เ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทนุ 
(5) เนื่องจากผู้ขายหน่วยลงทนุ สามารถขายหน่วยลงทนุให้กับบริษทัจดัการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเน่ยมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจดัการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบ 
     อัตราค่าธรรมเน่ยมหรือผลตอบแทนท่่ผู้ขายหน่วยลงทนุได้รับเพ่ือดูเปร่ยบเท่ยบกันได้  
(6) หากท่านเป็นผู้ลงทนุท่่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลกัษณะเป็นการขายหน่วยลงทนุ 
(7) หากท่านเป็นผู้ลงทนุท่่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทนุไปแล้วในกรณ่ดังกล่าวน่ ้ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซือ้ หรือท าการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตาม 
     ระยะเวลาท่่กฎหมายระบุไว้ 
 

การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยื่นข้อร้องเร่ยนผ่านชอ่งทางใดช่องทางหนึง่ ดังต่อไปน่ ้
(1) บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นอ่ืนใดเก่่ยวกับการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถร้องเร่ยนได้โดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อ

บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้น่ ้หากท่านร้องเร่ยนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุบนัทกึข้อร้องเร่ยนเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามก ากับทกุ
ครัง้เพ่ือเป็นการยืนยนัความถกูต้อง บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาท่่ท่านร้องเร่ยนได้ในเบือ้งต้น และม่หน้าท่่รวบรวมข้อร้องเร่ยนและการแก้ไขปัญหาน าส่งต่อให้บริษัท
จดัการรับทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันท่่ม่ข้อยติุ 

(2) บริษัทจดัการ 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นอ่ืนใดท่่เก่่ยวกับการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถร้องเร่ยนได้โดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อ

บริษัทจดัการ ทัง้น่ ้หากท่านร้องเร่ยนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจดัการบนัทกึข้อร้องเร่ยนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามก ากับทกุครัง้เพ่ือเป็นการยืนยนัความถกูต้อง 
บริษัทจดัการม่หน้าท่่แก้ไขปัญหาข้อร้องเร่ยนของผู้ถือหน่วยลงทนุ อ่กทัง้ม่หน้าท่่ต้องรวบรวมข้อร้องเร่ยนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน 
นบัแต่วันสิน้ไตรมาส 

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นท่่เก่่ยวข้องกับการลงทนุของกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือส านกังานฯ รับทราบข้อร้องเร่ยน

ดังกล่าว ส านกังานฯ จะจดัส่งข้อร้องเร่ยนให้บริษัทจดัการเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเร่ยน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงาน ต่อส านักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ได้รับข้อ
ร้องเร่ยน หากบริษัทจดัการด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจดัการรายงานการด าเนินการต่อส านกังานฯ ทกุ 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

 

เม่ือม่ข้อยติุเก่่ยวกับกรณ่ดังกล่าวแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้ขายหน่วยลงทนุ แล้วแต่กรณ่ ม่หน้าท่่แจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันท่่ม่ข้อยติุ 
 

 Rights of Investors 

(1) Because the investment agent can sell funds for several management companies, you may request him/her to disclose the names of all management companies that manage      
the funds offered. 

(2) For future contact, you should request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent’s name, address and ID number. 
(3) Before subscribing to the recommended fund, you have the rights to request for the information on its risk level, warnings and additional details on the inherent risks of mutual   

funds as compared to other types of investments. 
(4) In order to obtain the information fully, you should request the current status of the fund, i.e. that the fund is not being merged with another fund in which you do not wish to      

invest. This is to your best interest. 
(5) Since the investment agent can sell the funds for several management companies and receives different commissions, you can request those commission rates for comparison. 
(6) You may reject a “cold call” from an unknown investment agent who offers the funds without your request.  
(7) If you receive a “cold call” and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period  
     specified by law. 

How to File a Complaint on Your Investment in Mutual Funds 

You may file a complaint on your investment in mutual funds to any of the following parties: 
(1) Investment Agent 

The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the investment agent to record it on a form which you can verify and 
certify. If the investment agent is able to resolve the issue, he/she will submit the complaint form and the resolution to Manulife within 7 days after the issue is resolved.  

(2) Management Company (Manulife)  
The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the staff to record i t on a form which you can verify and certify. Manulife 
has a duty to resolve the issue for you and collect the complaint form with the resolution and report to the Office of the Securities and Exchange Commission every quarter. The 
filing must be done within 15 days after the end of the quarter. 

(3) The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
The Office of the SEC will pass the complaint to Manulife. Manulife must resolve the issue and report the resolution to the Office of the SEC within 30 days from the day of 
receiving such complaint. If the issue has not been resolved, Manulife has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC every 30 days until the issue is resolved. 

 

When the issue is resolved, the investment agent of Manulife has a duty to inform you of the resolution within seven days.  
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แบบคําขอเปิดบัญชีเพิ�มเติม – สําหรับลูกค้าปัจจุบัน (บุคคลธรรมดา) 

 
 วนัที�ลกูค้าลงนามในคําขอ ____________________________  
                                      
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว _________________________________________  ลกูค้าปัจจุบนัของบริษัท  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที�
บญัชี ________________________________ ประเภทบญัชี _________________________________________  ขอแจ้งความประสงค์ในการเปิดบญัชีประเภทอื�นเพิ�มเติมตามที�ระบุในคําขอนี 2  
ภายใต้เงื�อนไขการให้บริการแต่ละประเภทบญัชีที�บริษัทกําหนดไว้ตามแบบคาํขอเปิดบัญชีและเงื�อนไขการให้บริการของบริษัท และคาํรับรองข้อมูลและเอกสารเปิดบัญชี ซึ�งข้าพเจ้าได้
ลงนามไว้กบับริษัทก่อนหน้านี 2 (“แบบคาํขอเปิดบัญชีและเงื�อนไขการให้บริการฉบับหลัก”) โดยให้ถือวา่แบบคําขอเปิดบญัขีเพิ�มเติมฉบบันี 2เป็นส่วนหนึ�งแบบคําขอเปิดบญัชีและเงื�อนไขการ
ให้บริการฉบบัหลกัที�ข้าพเจ้าตกลงทําไว้กบับริษัท 
 
1.ประเภทผลิตภัณฑ์ 

� บญัชีหลกัทรัพย์ (Equity) (โปรดระบปุระเภทบญัชีที�ต้องการเปิดเพิ�มเติม) 

 Cash (1)  Cash Balance (6)  Internet (7)  บญัชียืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  Offshore (2) 
 

� บญัชีซื 2อขายหน่วยลงทนุ                                                               � อื�นๆ (ระบ)ุ 
2. ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า (กรุณาระบุให้ครบถ้วน) 

2.1 ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย): 

2.2 ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ): 

2.3 วนั/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.):          /          /          อาย:ุ          ปี          เพศ:                   เชื 2อชาติ:                 สญัชาติ: 

2.4 � บตัรประชาชน    � ข้าราชการ    � รัฐวิสาหกิจ    � หนงัสือเดินทาง � อื�นๆ (ระบ)ุ 
เลขที�:  

สถานที�ออกบตัร:                                       วนัที�ออกบตัร:                                        วนัที�หมดอาย:ุ 

2.5 ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน:                                                                       ���� ใช้ข้อมูลเดิมของข้าพเจ้า     
เลขที�: หมูที่�:               อาคาร/หมูบ้่าน:                          ซอย:                                          ถนน:  

แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:                                    จงัหวดั:                                          รหสัไปรษณีย์: 

2.6 ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงกับที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน):                            ���� ใช้ข้อมูลเดิมของข้าพเจ้า     

เลขที�: หมูที่�:               อาคาร/หมูบ้่าน:                          ซอย:                                          ถนน:  

แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:                                    จงัหวดั:                                          รหสัไปรษณีย์: 

2.7 กรณีบคุคลคนต่างด้าว โปรดระบทีุ�อยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติ:   ���� ใช้ข้อมูลเดิมของข้าพเจ้า     
2.8 โทรศัพท์:                                              โทรศพัท์มือถือ:                                               

2.9 E-mail address: 

**กรณีที�ท่านมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดาํเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านในทุกประเภทบัญชีที�ท่านเปิดไว้กับบริษัทฯ ให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที�
ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น  

2.10 อาชีพ/ลกัษณะงานที�ทํา:                                             ตําแหน่ง:                                    ฝ่าย:                

อายกุารทํางาน:        ปี      รายได้ต่อเดือน:                        บาท 

2.11 ประเภทธุรกิจ:     

� ค้าอญัมณี, ทองคํา, เพชรพลอย � ค้าของเก่า/ขายทอดตลาด   

� ค้าอาวธุยทุธภณัฑ์ � คาสิโน, การพนนั 

� นําเที�ยว/บริษัททวัร์ � ให้บริการรับโอนเงินทั 2งใน/ข้ามประเทศ (ที�ไมใ่ช่สถาบนัการเงิน) 
� สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ � รับแลกเปลี�ยนเงินตรา 

� นายหน้าจดัหางานเกี�ยวกบัรับ/สง่คนทํางานใน/นอกประเทศ � อื�นๆ โปรดระบุ 

ชื�อสถานที�ทํางาน:            อาคาร:                          ชั 2น: 

เลขที�: หมูที่�:               อาคาร/หมูบ้่าน:                          ซอย:                                          ถนน:  

แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:                                    จงัหวดั:                                          รหสัไปรษณีย์: 

2.12 แหลง่รายได้ที�เกิดขึ 2นเป็นแหลง่รายได้ที�มาจาก:  � ในประเทศไทย � ต่างประเทศ (โปรดระบ)ุ: 
2.13 สถานภาพ:       � โสด                � สมรส              � หยา่                  � หม้าย 

2.14 ชื�อคู่สมรส:             สถานที�ทํางาน:                                        

อาชีพ/ตําแหน่งงาน:  รายได้ต่อเดือน: 
โทรศพัท์/โทรศพัท์มือถือ:  E-mail Address:         

ที�อยูเ่ลขที�:               หมูที่�:          อาคาร/หมูบ้่าน:           ซอย:        ถนน:  

แขวง/ตําบล:  เขต/อําเภอ: จงัหวดั:        รหสัไปรษณีย์: 
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2.15 ชื�อบคุคลที�ติดต่อกรณีฉกุเฉิน  

ความเกี�ยวข้องกบัลกูค้า: 

เลขที�: หมูที่�:               อาคาร/หมูบ้่าน:                          ซอย:                                          ถนน:  
แขวง/ตําบล: เขต/อําเภอ:                                    จงัหวดั:                                          รหสัไปรษณีย์: 

โทรศพัท์/โทรศพัท์มือถือ:  E-mail address:                 

2.16 ความเกี�ยวข้องกบัพนกังานบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน): 

� ไมมี่ความเกี�ยวข้องกบัพนกังานบริษัท     � มีความเกี�ยวข้องกับพนกังาน (โปรดระบขุ้อมลู) 

ชื�อ-นามสกลุพนกังานที�เกี�ยวข้อง:                                                  ตําแหน่ง/ฝ่าย:                                                                          ความสมัพนัธ์                                    
3. ข้อมูลการมอบอาํนาจ 
� ไมมี่     � มี (กรุณาจดัทําหนงัสือมอบอํานาจพร้อมระบขุ้อมลูการแสดงตนของผู้ รับมอบอํานาจ) 
 
4. วัตถุประสงค์ในการขอเปิดบัญชี  
� เพื�อการออม � เพื�อลงทนุ � อื�นๆ โปรดระบุ: 

ผู้แนะนําให้เปิดบญัชีซื 2อขายหลกัทรัพย์กบับริษัท: 

� ติดต่อเองที�บริษัท � ผู้แนะนําการลงทนุติดต่อไป � ลกูค้าบริษัทเป็นผู้แนะนํา � ผ่านเว็บไซต์ � อื�นๆ โปรดระบุ: 
5. ผู้รับประโยชน์จากการซื ?อขายและธุรกรรมในบัญชี  

ข้าพเจ้าเปิดบญัชีเพื�อประโยชน์ของตวัข้าพเจ้าเอง: 
� ใช่     � ไมใ่ช่  ถ้าไมใ่ช่ โปรดระบขุ้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบับคุคลธรรมดาที�เป็นเจ้าของบญัชีที�แท้จริงและเป็นผู้ ที�ได้รับประโยชน์ที�แท้จริง จากการทําธุรกรรมในบญัชีนี 2 (“บุคคลที�ได้รับ

ประโยชน์ในทอดสุดท้าย”) เช่น ผู้ ที�ได้รับประโยชน์ในเงินปันผล สว่นต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ ในฐานะผู้ ถือหุ้น 
ชื�อ/นามสกลุของบคุคลที�ได้รับประโยชน์ในทอดสดุท้าย: 

ความสมัพนัธ์กบัผู้ เปิดบญัชี:  

วนั/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.):          /          /          อาย:ุ          ปี          เพศ:                   เชื 2อชาติ:                 สญัชาติ: 
ที�อยูเ่ลขที�: หมูที่�:        อาคาร/หมูบ้่าน:           ซอย: ถนน:  

แขวง/ตําบล:  เขต/อําเภอ: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 

อาชีพ:  รายได้ต่อเดือน:  ตําแหน่ง: 

ชื�อสถานที�ทํางาน: 

ที�อยูเ่ลขที�: หมูที่�:       อาคาร/หมูบ้่าน:            ซอย: ถนน:  

แขวง/ตําบล:  เขต/อําเภอ: จงัหวดั: รหสัไปรษณีย์: 

โทรศพัท์: 

กรณีคนต่างด้าว โปรดระบทีุ�อยูใ่นประเทศเจ้าของสญัชาติ: 
6. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองของข้าพเจ้า 
� ไมมี่     � มี ถ้ามีโปรดระบขุ้อมลูตามตารางเพิ�มเติม 

ลําดับ ตาํแหน่งทางการเมือง ปี พ.ศ. ที�ดาํรงตาํแหน่ง 
6.1  

 
 

7. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองของคู่สมรส/ผู้รับมอบอํานาจ/บุคคลที�ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย 

� ไมมี่     � มี ถ้ามีโปรดระบขุ้อมลูตามตารางเพิ�มเติม 

ลําดับ ชื�อและนามสกุล ตาํแหน่งทางการเมือง ปี พ.ศ. ที�ดาํรงตาํแหน่ง 

7.1  
 

  

8. ข้าพเจ้าเคยมีการแสดงรายงานบัญชีทรัพย์สินและหนี ?สินต่อหน่วยงานของรัฐเนื�องจากมีความเกี�ยวข้องทางการเมือง 
� ไมมี่     � มี  โปรดระบขุ้อมลูด้านลา่ง 

ชื�อหน่วยงานของรัฐที�รายงานข้อมลู:  ปี พ.ศ. ที�รายงานข้อมลู: 
9. ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ข้าพเจ้าและคู่สมรสเคยกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกฎหมายฟอกเงิน และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายล้างสูง 
� ไมเ่คยกระทําความผิด     � เคยกระทําความผิด โปรดระบขุ้อมลูด้านลา่ง 

มลูฐานความผิด:  ปี พ.ศ. ที�กระทําความผิด: 
10. วิธีการชาํระราคา (กรณีไม่เหมือนกับบัญชีเดิม) 
การรับค่าขายหลกัทรัพย์หรือรับคืนหลกัประกัน และการชําระค่าซื 2อหลกัทรัพย์หรือวางหลกัประกนั 

� ใช้บริการ ATS ( Automatic Transfer System) 
 ธนาคาร:  � ธนาคารกรุงเทพ � ธนาคารกสกิรไทย � ธนาคารไทยพาณิชย์ � ธนาคารธนชาต  

 � ธนาคารทหารไทย � ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  � ธนาคารกรุงไทย � ธนาคารยโูอบี 
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 � ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย � ธนาคารทิสโก้ � ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์

 ประเภทบญัชี:  � ออมทรัพย์ � กระแสรายวนั 

 สาขา:  เลขที�บญัชี: 
� ใช้บริการช่องทางอื�น โปรดระบ:ุ � E-payment     � Bill payment     � Baht net 
11. การจัดส่งเอกสารในการซื ?อขาย (เฉพาะกรณีเปิดบัญชีซื ?อขายหลักทรัพย์เท่านั ?น)*** 

� สง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกไปยงั E-Mail Address ที�ให้ไว้  

� มารับที�ห้องค้าหลกัทรัพย์ของบริษัท  

� โดยพนกังานรับ-สง่เอกสาร กรุณาเลือกสถานที�รับเอกสาร 
� ทางไปรษณีย์ กรุณาเลือกสถานที�รับเอกสาร 

 � ที�อยูท่ะเบียนบ้าน � ที�อยูที่�ทํางาน � ที�อยูปั่จจบุนั � ที�อยูอื่�นๆ โปรดระบดุ้านลา่ง 

 เลขที�:              หมูที่�: อาคาร/หมูบ้่าน:                     ซอย:                         ถนน:  

 แขวง/ตําบล:         เขต/อําเภอ:           จงัหวดั:                     รหสัไปรษณีย์: 
**กรณีที�ท่านมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดาํเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านในทุกประเภทบัญชีที�ท่านเปิดไว้กับบริษัทฯ ให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที�ท่าน
ได้ระบุไว้ข้างต้น 
***สําหรับบัญชีซื ?อขายหน่วยลงทุน บริษัทฯ ไม่มีการจัดส่งเอกสารการซื ?อขายใด ๆ ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับเอกสารการซื ?อขายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตาม
เงื�อนไขที�แต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกําหนด  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการจัดส่งเอกสารทบทวนข้อมุลของลูกค้า แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า 
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัท ต้องร้องขอ หรือต้องการทบทวนข้อมูลจากลูกค้าให้แก่ลูกค้าตามช่องทางที�ลูกค้าระบุข้างต้น 
12. ความประสงค์เกี�ยวกับเจ้าหน้าที�ดูแลบัญชี 
โปรดระบสุาขา/ทีมการตลาด ที�ท่านต้องการให้เป็นผู้ดแูลบญัชี: 

 � สาขา / ทีมการตลาดสํานกังานใหญ่ (โปรดระบ ุเขตท้องที�ที�ท่านสะดวก): 

 � อินเทอร์เน็ต ฝ่าย E-Commerce    
 � ให้บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม    
13. ความประสงค์เกี�ยวกับการส่งคาํสั� งซื ?อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต (โปรดระบุ) 
� ประสงค์  
จะขอสมคัรใช้บริการสง่คําสั�งซื 2อขายทางอินเทอร์เน็ต โดยรับทราบและตกลงที�จะปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษัทกําหนดเกี�ยวกบับริการสง่คําสั�งซื 2อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั 2งที�กําหนดไว้
ในปัจจบุนัหรือที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม  
� ไม่ประสงค์    

 

       ลงชื�อ...............................................................................ลกูค้า 

              (ลายมือชื�อต้องตรงกบัการ์ดลายมือชื�อที�ลกูค้าเคยให้ไว้กบับริษัท) 

  วนัที�....................................................................................  

 
เจ้าหน้าที�ที�รับเปิดบญัชีได้ทําการตรวจสอบความมตีวัตนของลกูค้า และเอกสารประกอบคําขอเปิดบญัชีว่าถกูต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว 

1. การลงนามในแบบคําขอเปิดบญัชี / บนัทกึข้อตกลง และ / หรือสญัญาแนบท้ายต่างๆ 
� ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที� �  มไิด้ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที� (กรอกข้อมลูในข้อ 2.) 

2. กรณีลกูค้าไมไ่ด้ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที�ของบริษัทในครั 2งนี 2 โปรดระบรุายละเอียด ดงันี 2 

� ท่าน (IC) รู้จกักบัลกูค้า และ/หรือ ติตต่อกบัลกูค้ามาเป็นระยะเวลา   ปี 

� ท่าน (IC) เคยพบปะ/เห็นหน้าตาของลกูค้าเป็นการสว่นตวั หรือไมอ่ย่างไร    

� อื�น โปรดระบ ุ                  

 

 

ลงชื�อ                 เจ้าหน้าที�ผู้แนะนําการลงทุน 

                                                                                                  (      ________________               __                                    ) 
 

 

ลงชื�อ                 ผู้จดัการสาขา/ หวัหน้าทีม 

                                                                                                   (                 ____________________                                        ) 

สําหรับเจ้าหน้าที� 



  แบบประเมิน Risk Profile ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดา)  
กรุณาตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และส่งกลับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อ......................................................นามสกุล.............................................................. E-mail: ............................................................ 
เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจ้าหน้าที่การตลาด ......................................................... 

 

 

ลงชื่อ ............................................. ลูกค้าผู้ให้ข้อมูล  วันที่.................................  

การลงนามดังกล่าวข้างต้นท่านได้รับทราบข้อตกลงในการรับบริการตามข้อความด้านหลังแล้ว โปรดอ่านข้อตกลงในการรับบรกิารก่อนลงนาม - 

1. อายุ   
ก. มากกว่า 55 ปี   (1) ข. 45 – 55 ปี  (2) 
ค. 35 – 44 ปี     (3) ง. น้อยกว่า 35 ปี  (4) 
 

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ า เช่น    ค่าผ่อนบ้าน รถ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด  
ก. มากกว่า 75 % ของรายได้ทั้งหมด (1) 
ข. 50  % ถึง 75 %  ของรายได้ทั้งหมด (2) 
ค. 25 %  ถึง 50 %  ของรายได้ทั้งหมด (3) 
ง. น้อยกว่า 25 %  ของรายได้ทั้งหมด (4) 

 
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร  

ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน (1) 
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน (2) 
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (3) 
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิต

หลังเกษียณอายุแล้ว (4) 
 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใด
ต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)      
ก. เงินฝากธนาคาร  (1) 
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  (2) 
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้  (3)          
ง. หุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มีความเสี่ยงสูง    (4)  

 
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ 

ก. ไม่เกิน 1 ป ี (1) ข. 1 ถึง 3 ป ี (2) 
ค. 3 ถึง 5 ป ี   (3) ง. มากกว่า 5 ปี  (4) 
 

6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ  
ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่ต่ าได้ (1) 
ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสีย

เงินต้นได้บ้าง  (2) 
ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน

ต้นได้มากขึ้น  (3)  
ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอ่าจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วน

ใหญ่ได้  (4) 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง 
ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด มากที่สุด 
 
 
 
 
 

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย          (1) 
 ข. ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%       (2) 
ค. ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%    (3) 

ง. ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%  (4) 
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุน

สูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
ก. กังวลและตื่นตะหนกกลัวขาดทุน   (1) 
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง   (2) 
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง   (3) 
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสูงขึ้น (4)  

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงใน
สัดส่วนเท่าใด    
ก. 5% หรือน้อยกว่า  (1)  ข. มากกว่า 5-10% (2) 
ค. มากกว่า 10-12%     (3)  ง. มากกว่า 12%  (4) 

10.  หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 
85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร 
ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง           (1) 
ข. กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ีเส่ียงน้อยลง      (2) 
ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา        (3) 
ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ

เฉล่ียต้นทุน          (4) 

ส าหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หากการลงทุนประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับ

ผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุน
ทั้งหมด  และอาจต้องลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน  ท่านยอมรับได้เพียงใด 
ก. ไม่ได้  ข. ได้   

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 
12.  นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนได้หรือไม่? 
ก. ไม่ได้  ข. ได้             
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ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า...................................................................................  วันที่................................................. 



 

 

 
ข้อตกลงในการรับบริการ 
 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 
 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

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

 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน  ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

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

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 
37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 

ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

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

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

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

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

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 
ตราสารที่สามารถลงทุนได ้

หากคะแนนน้อยกว่า 15  แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้บางส่วน  

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็นคร้ัง
คราวได ้ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ปานกลาง  

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง 
แม้จะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุน 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

 



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

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

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

U.S. Employer Identification Number:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบฟอร์ม  FATCA  สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
FATCA  Form for Individual Clients
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9. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที�ใช้ติดต่อทั\งในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have a U.S. ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
telephone number and a non U.S. telephone number?

10. ท่านมีถิ�นที�อยู่ถาวรหรือที�อยู่เพื�อการติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวม P.O. Box) หรือไม่/ Do you have U.S. residence ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box)

ส่วนที� 3: การยืนยันและการเปลี�ยนแปลงสถานะ
Part 3: Confirmation and Change of Status

1.
2. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา แต่สถานะของขา้พเจา้มีการเปลี�ยนแปลงภายใตก้ฎหมายเกี�ยวกบัภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ขา้พเจา้ตกลงที�จะแจง้ต่อบริษทั

หลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในทนัที/ In case that I am a Non-U.S. Person, I agree to promptly notify Maybank Kim Eng
Securities (Thailand) PLC. should there be any change in my status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law.

3. ขา้พเจา้ยอมรับและเห็นดว้ยว่าไม่ว่ากรณีใดๆ หากขา้พเจา้ไม่แจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการเปลี�ยนแปลงในสถานะการไม่เป็นชาวสหรัฐอเมริกา ของขา้พเจา้ในทนัที บริษทัมี
สิทธิยุติการมีบญัชีกบัขา้พเจา้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบแต่อย่างใด/ I acknowledge and agree that failure to promptly notify Maybank Kim Eng Securities
(Thailand) PLC. of any change in my status as a Non-U.S. Person, or provision of any wrong information as to my status as a Non-U.S. Person shall

4.

ส่วนที� 4: การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและหักภาษี

Part 4: Authorization for information disclosure and account withholding

ตามขอบเขตอาํนาจของกฎหมายรวมถึงขอ้ตกลงระหว่างบริษทัและหน่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศเกี�ยวกบัภาษี ท่านยินยอมใหบ้ริษทั/ To the extent required by
applicable laws and any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and domestic and/or foreign tax authorities, you authorize Maybank
Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to:
1. เปิดเผยใหห้น่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศ ซึ�งรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ทราบถึงขอ้มลู เช่น ผูรั้บผลประโยชน์ รายงานบญัชี จาํนวนเงิน

และสินทรัพยที์�มีกบับริษทั จาํนวนกาํไรและรายได ้และขอ้มลูอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเงิน/การบญัชี ซึ�งถูกร้องขอใหเ้ปิดเผยโดยหน่วยงานทางการ และ/ disclose to the
domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) your information, beneficial ownership information, account
statements, the amount of money and all assets held with Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC., the amount of revenue and income and any other
information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the
IRS; and

2. หกัเงินจากบญัชีของท่านตามจาํนวน ซึ�งถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางการทัWงภายในและนอกประเทศ ซึงรวมถึงกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) ตามที�บริษทัมีสญัชาติ
ระหว่างหน่วยงานราชการดงักล่าว /  withhold from the your account in the amount as required by the domestic and/or overseas tax authorities, including the
IRS, pursuant to the laws, regulations, including any agreements between Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. and such tax authorities.

สาํหรับบริษทัใช/้ For Office Use
หมวด A/ Section A
การประเมินลูกคา้ตามประเภทของ FATCA: ลูกคา้เป็น/ ICs assessment of customer(s)’ FATCA classification: Customer is:
� ชาวสหรัฐฯ/ U.S. (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 1- 3)
� ไม่เป็นชาวสหรัฐฯ/ Non U.S. (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 4 – 10 โดยลูกคา้มีการแสดงเอกสารการสละสญัชาติในขอ้ 4)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือแต่มีสิ�งบ่งชีWความเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer with U.S. indicia (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 5-10 โดยไม่ใหเ้อกสารเพิ�มเติม)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือและไม่มีสิ�งบ่งชีWความเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer without U.S. indicia
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือโดยเป็นชาวสหรัฐฯ/ Recalcitrant customer that is U.S. person (กรณีลูกคา้ตอบใช่ ในขอ้ 1- 3 โดยไม่ใหเ้อกสารเพิ�มเติม)
� ลูกคา้ที�ไม่ใหค้วามร่วมมือเนื�องจากบญัชีไม่เคลื�อนไหวระยะหนึ�ง (1 ปี)/ Recalcitrant customer that is dormant account

หมวด B/ Section B
การยืนยนัและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement
ขา้พเจา้ยืนยนัว่าขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและขอขอ้มลูที�จาํเป็นของลูกคา้ผูเ้ปิดบญัชีดา้นบนตาม checklist แลว้ และขอยืนยนัว่าขอ้มลูและเอกสารต่างๆ ถูกตอ้งครบ
ถว้นสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัที�สุด/ I declare that the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above; and that the
information provided is true, correct and updated.

Maybank Kim Eng employee name and employee ID: Maybank Kim Eng employee signature: Date:

ยืนยันความถูกต้องโดย/ Verified by
Maybank Kim Eng employee name and employee ID: Maybank Kim Eng employee signature: Date:

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

statement, or fail to notify change of status as declared in this form within 30 days from the date of such change, I consent and agree to allow the Company
to refuse service provision or withhold tax from any sum I am entitled to receive in the securities trading account related to this FATCA form, as instructed
or requested by relevant government authorities under FATCA law.

ขา้พเจา้ยืนยนัว่าขอ้มลูเบืWองตน้ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์/ I confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.

entitle Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PLC. to terminate, at its sole discretion, the entire any relationship with me.
ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ใหข้อ้มลู ใหข้อ้มลูเทจ็ หรือ ไม่แจง้การเปลี�ยนแปลงสถานะตามที�แถลงไวใ้นแบบฟอร์มนีW  ภายใน 30 วนั นบัแต่มีการเปลี�ยนแปลงขอ้มลู ขา้พเจา้
ยินยอมและใหสิ้ทธิบริษทัในการปฏิเสธการใหบ้ริการ หรือ หกัภาษี ณ ที�จ่าย จากจาํนวนเงินใดๆ ที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บในบญัชีหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัแบบฟอร์ม
FATCA นีW  ตามที�มีคาํสั�งหรือคาํร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้ง ตามกฎหมาย FATCA/ In the event that I fail to provide the information, give false
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ใบตรวจสอบเอกสารเปิดบัญชีกองทุน (Mutual Fund Check List) 

(เฉพาะเจ้าหน้าที/เท่านั1น) 

ลูกค้า ชื/อ      รหัส IC /IBA___________   สาขา/ทมี  

���� ลูกค้ายงัไม่มบีัญชีกองทุนกบั MBKET (ใช้เอกสารข้อ B.B-B.BE)  

���� ลูกค้ามบีัญชีกองทุนกบั MBKET แล้วคอื F_______________________ (ใช้เอกสารข้อ B.B-B.BB)  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน IC BD Custodian OCS 
1. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีทุก บลจ.     

1.1. แบบฟอร์มเปิดบญัชี (FundConnext)      
1.2. แบบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน (AMC)     
1.3. แบบฟอร์ม FATCA (AMC)     
1.4. แบบประเมินความเสี2ยง (AMC)     
1.5. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(AMC)     
1.6. สาํเนาบตัรประชาชน     
1.7. สาํเนาหนา้สมุดเงินฝาก     
1.8. แบบฟอร์ม Internet trade (เฉพาะลูกคา้ที2ตอ้งการซืDอ-ขายผา่น Internet และใหห้กับญัชีเพื2อซืDอกอง)     
1.9. แบบคาํขอใหห้กับญัชีเงินฝาก (เฉพาะลูกคา้ที2ตอ้งการซืDอ-ขายผา่น Internet และใหห้กับญัชีเพื2อซืDอกอง)     
1.10. คาํสั2งซืDอหน่วยลงทุน     
1.11. Pay-in slip     
1.12. แบบฟอร์มขอเปิดบญัชีกองทุนกบับริษทั (MBKET)     
1.13. แบบประเมินความเสี2ยง (MBKET)     
1.14. แบบฟอร์ม FATCA (MBKET)     
1.15. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(MBKET)     
1.16. Credit Approval (CA) (MBKET)     

2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีเพิ2มเติมของแต่ละ บลจ.     
2.1. บลจ. กรุงศรี     

• การ์ดลายเซ็น     

• หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินค่าซืDอหน่วยลงทุน LTF และ RMF จากบตัรเครดิต (เฉพาะลูกคา้ที2ซืDอผา่น
บตัรเครดิต และยกเวน้ไม่รับบตัรเครดิตสาํหรับกอง KFCASHRMF, KFGOVRMF, 
KFLTGOVRMF, และ KFMTFIRMF) 

    

• สาํเนาหนา้บตัรเครดิต (เฉพาะลูกคา้ที2ซืDอผ่านบตัรเครดิต และยกเวน้ไม่รับบตัรเครดิตสาํหรับกอง 
KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, และ KFMTFIRMF) 

    

 
การตรวจสอบ Sanction list ตามเกณฑจ์าก ปปง.  
(สาํหรบัฝ่าย BD เทา่น ั'น) 

ระบบที+ตรวจสอบ ไมต่ดิ 
Sanction 

list 

ตดิ 
Sanction 

list 

ระบบ RFMS   

ระบบ Good Right   

*ถา้หากพบวา่ตดิ Blacklist ขอ้ใดขอ้หนึ'ง ฝ่าย BD นําสง่ให ้ 
Custodian และ RM เพื'อพจิารณาและดําเนนิการตอ่ไป 

 

 

    

IC  

 

 

____________________________ 

BD 

 

 

____________________________ 

OCS Officer 

� สําหรับลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่

�-F-������-� 

  

____________________________ 

Custodian Officer 

� Key เปิดบญัชีในระบบ Smart แล้ว 

� เลข Unit Holder คือ _____________________ 




