
 

 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ

1. การเปิดบญัชี
ใหม ่

1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. กสกิรไทย 

2. คําสั!งซื"อ + ใบแจง้การชาํระเงนิ (สาํหรับ
บลจ.กสกิรไทย ลกูคา้ตอ้งเปิดบญัชพีรอ้มซื"อ
หน่วยลงทนุ) 

3. สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 2 
ชดุ 

4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนา
ถกูตอ้ง 2 ชดุ 

กรณีลกูคา้ไมม่บีญัชหีุน้และกองทนุ ลกูคา้ตอ้งแนบ
เอกสารเพิ!มเตมิดงันี" 

5. คําขอเปิดบัญช ีMaybank Kim Eng 

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

Maybank Kim Eng 

8. CA และแบบฟอรม์วเิคราะหล์กูคา้ (สาํหรับ 
IC) 

1. กรุณาพมิพช์ดุเปิดบัญชเีป็นหนา้เดยีว (หา้มพมิพ์
หนา้-หลงั) 

2. สาํหรับใบแจง้การชําระเงนิ ใหก้รอกเลขที!บญัชี
กองทนุ (16หลัก) โดยใชเ้ลขบตัรประชาชน 13 
หลกัแลว้ตามดว้ยเลขศนูย ์3 หลกั (เชน่ 
1234567890123-000) เนื!องจากลกูคา้เปิดบญัช ี
และซื"อครั"งแรกจะยังไมม่เีลขผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

3. ลกูคา้ตอ้งเปิดบัญชพีรอ้มซื"อหน่วยลงทนุ  

2. การซื"อขาย
หน่วยลงทนุ 

ชอ่งทางการซื"อขายหน่วยลงทนุ มดีงันี" 
1. ผา่น IC (รับคําสั!งของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 12.00 

น. ของวนัที!จะดําเนนิรายการ กรณีสง่คําสั!ง
หลงั 12.00 น. ทางบรษัิทจะดําเนนิรายการ
ในวนัทําการถัดไป) 

กรณีซื"อ 

· กรอกใบคําสั!งซื"อ แนบใบแจง้การ
ชาํระเงนิ (ดธูนาคารสําหรับชาํระเงนิ
ที!ชอ่งหมายเหต)ุ หรอืสาํเนาหนา้
บตัรเครดติ (กรณีจา่ยดว้ยบตัร
เครดติ) แลว้สง่เอกสารทั "งหมดให ้
IC 

กรณีขาย 

· กรอกใบคําสั!งขาย แนบสาํเนาบตัร
ประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 ชดุ 

2. ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 
กรณีซื"อ/ขาย/สบัเปลี!ยน – สามารถตรวจ
เวลาทําการไดจ้าก 
http://www.kasikornasset.com/ 

TH/Documents 

/ServiceHourTH.pdf  

1. ดธูนาคารสาํหรับชาํระเงนิไดท้ี!หนา้ 2 จาก 
http://www.maybank-
ke.co.th/media/402320/02subscription_orde

r.pdf  
2. กรณีใชบ้ตัรเครดติ ทางบลจ.  กสกิรไทย ใชไ้ด ้

เฉพาะบตัรเครดติในเครอืกสกิรไทยเทา่นั"น โดย
ตอ้งสง่ใบคําสั!งซื"อของลกูคา้ และสําเนาบัตร
เครดติหนา้แรกดว้ย (ขั "นตํ!าในการซื"อผ่านบัตร
เครดติ 10,000 บาทตอ่ครั"งและไมเ่กนิ 500,000 
บาท สามารถลงทนุไดเ้ฉพาะกองทนุ LTF และ 
RMF เทา่นั"น) 

 

3. สมัครใช ้
บรกิารซื"อ
ขายผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต 

1. ใบคําขอใชบ้รกิารธรุกรรมผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

2. หนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก 
3. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 

4. สาํเนา Book Bank หนา้แรกพรอ้มสาํเนา
ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

 

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 

 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 

 Kasikorn Asset Management Company Limited 

 



•••• ข้อมูลส่วนบุคคลและหลักฐานแสดงตน 

� บตัรประชาชน  � หนงัสือเดินทาง � บตัรต่างด้าว  เลขที� : ............................................. 

สัญชาต ิ: .........................................  สถานภาพ :   � โสด   � สมรส  � หย่า   � หม้าย 
ชื�อ-นามสกุลคู่สมรส เลขที�บัตรประชาชน/Passport 

  
 

•••• ข้อมูลสถานที�ตดิต่อ : 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที�อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาต:ิ  

เลขที�..........................หมู่............อาคาร/หมู่บ้าน.......................................................ชั "น.......... 
ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต............................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย์................ประเทศ............ 
สถานที�ทาํงาน: 
ชื�อสถานที�ทํางาน ..................................................... ตําแหน่ง ............................................. 

ที�อยู่สถานที�ทาํงาน: � ตามทะเบียนบ้าน  � อื�นๆ (โปรดระบ)ุ 
เลขที�..........................หมู่............อาคาร/หมู่บ้าน.......................................................ชั "น.......... 
ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต............................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย์................ประเทศ............ 
ที�อยู่ที�ตดิต่อได้/ให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน (ประเทศไทย):  

� ตามทะเบียนบ้าน     � ตามสถานที�ทํางาน       � อื�นๆ (โปรดระบ)ุ 
เลขที�........................หมู่............อาคาร/หมู่บ้าน....................................................ชั "น.......... 
ตรอก/ซอย...............................ถนน................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต...............................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์........................... 
เบอร์ติดต่อ:โทรศพัท์(บ้าน)….…..................… โทรศพัท์(ที�ทํางาน)....................................…. 
  โทรสาร………….............….. โทรศัพท์มือถอื……...........………..........……..….........….…               

  EMAIL (ตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................... 

ข้าพเจ้ายินยอมให้หักภาษี ณ ที�จ่ายตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร                    

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร : .................................................................................................. 

บัญชีธนาคารสําหรับรับชําระเงนิค่าขายคืน/เงนิปันผล  

โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร................................................................................................ 
เลขที�บญัชี....................................................ชื�อบญัชี................................................................ 

 

�เจ้าของกิจการ 

�เกษตรกร   
�แพทย์/พยาบาล 

�พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

�อาชีพอิสระ 

�นกัเรียน/นกัศกึษา 
�พระภิกษุ/นกับวช 

�รับราชการ 
�พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

�เกษียณ 

� นกัการเมือง 
�กิจการครอบครัว  

�พนกังานบริษัท 

�ครู/อาจารย์ 

�อื�น ๆ (โปรดระบ)ุ ......................................... 

 

 

 

 

 

•••• ข้อมูลเพิ�มเตมิ  
ข้อมูลอาชีพ 

 

 
 

ประเภทธุรกิจ 

 
 

ระดับการศึกษา แหล่งที�มาของ
รายได้ 

ระยะเวลาที�คาดว่า
จะลงทุน 

รายได้รวมต่อเดือน 
(บาท) 

    

วัตถุประสงค์ของการลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 

ข้อมูลผู้ถือหน่วย : คาํนําหน้า : ���� นาย (Mr.)  ���� นาง (Mrs.)  ���� นางสาว (Miss)  ���� อื�นๆ โปรดระบุ (Other) ....................................................................................... 
 
 

ชื�อ-นามสกุล (ไทย) ........................................................................................ ชื�อ-นามสกุล (อังกฤษ-พิมพ์ใหญ่)...................................................................................... 
 

 

เลขที�บัญชีกองทุน (สาํหรับเจ้าหน้าที�)**   
 

0  0 5 

ข้าพเจ้าขอเปิดบญัชีกองทนุเพื�อซื "อขายหน่วยลงทนุกบับริษัท หลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุกสกิรไทย จํากดั (“บริษัท”)  โดยขอให้รายละเอียด ดงันี " 
  

▪▪▪▪ ข้าพเจ้า ���� เคย ���� ไม่เคย ถกูปฏิเสธการเปิดบญัชีจากสถาบนัการเงินอื�น 

▪▪▪▪ ข้าพเจ้า ���� เคย ���� ไม่เคย มีประวตักิารกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน 

▪▪▪▪ ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกี�ยวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลที�มีสถานภาพทาง

การเมืองหรือไม่:  ���� ใช่    ���� ไม่ใช่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองความถกูต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้รับและได้อ่านคู่มือผู้ลงทุนพร้อมตกลงยินยอมปฏิบติัผูกพนัตนเองตามเงื�อนไขการเปิดบญัชีกองทุนและข้อตกลงการขอใช้บริการต่างๆ 
รวมทั "งที�บริษัทจะกําหนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทกุประการ  

ทั "งนี " ข้าพเจ้าขอรับรองวา่การเปิดบญัชีกองทนุและการกระทําธรุกรรมภายใต้บญัชีกองทนุนี " ไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื�อการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากข้าพเจ้ามีการเปลี�ยนแปลงข้อมลู
ใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทนัที 

ลงชื�อผู้ขอเปิดบัญชี ........................................................................................... 
(               ) 

�เงินเดือน/คา่จ้าง  
�เงินออม  
�ประกอบธุรกิจ  
�มรดก/ของขวญั 
�การลงทนุ  
�เงินเกษียณ 
�อื�นๆ(โปรดระบ)ุ 

............................... 

�ตํ�ากว่าปริญญาตรี 
�ปริญญาตรี 
�ปริญญาโท 
�ปริญญาเอก 
�อื�นๆ .................. 

�≤ 15,000 

�50,001-100,000 
�100,001 – 500,000 
�500,001-1,000,000 
�>1,000,000 

�อสงัหาริมทรัพย์ �ประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

�สหกรณ์/มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยดิ �มหาวิทยาลยั/โรงเรียน/สถานศกึษา 

�ธุรกิจนําเที�ยว/บริษัททวัร์  

คําเตอืน  
1. การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี�ยงของการลงทุน ผู้ลงทนุอาจได้รับคืนเงินทนุมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเริ�มแรกก็ได้และอาจไมไ่ด้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาที�กําหนด หรืออาจไม่สามารถ

ขายคืนหน่วยลงทนุตามที�ได้มีคําสั�งไว้ รวมถงึผลงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ�งยืนยนัผลการดําเนินงานในอนาคต 
2. สาํหรับผู้ ที�ต้องการทราบข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ�มเติมนอกเหนือจากที�ปรากฏในหนงัสอืชี "ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัที�ผู้ลงทนุควรทราบนี " สามารถตรวจดหูรือขอสาํเนาหนงัสอืชี "ชวนสว่นข้อมลูโครงการที�บริษัทหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ

ซื "อคืนหน่วยลงทนุ 
3. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมลูที�อาจมีผลต่อการตดัสนิใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอตัราสว่นที�กําหนดในวตัถุประสงค์การลงทนุ เป็นต้น ได้ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
4. ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื�อการเลี "ยงชีพ และกองทนุรวมหุ้นระยะยาวไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนัได้ 

�โรงแรม/ภตัตาคาร �การเงิน/ธนาคาร �ค้าอญัมณี/ทองคํา     

�ค้าของเก่า/วตัถโุบราณ �อาวธุยทุธภณัฑ์   �คาสโิน/การพนนั   
�สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ 

�นายหน้าจดัหางาน    �แลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ   

�โอนและรับโอนเงินทั "งในและตา่งประเทศ 

�อื�น ๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................................................................... 

 คาํขอเปิดบัญชีกองทุนสาํหรับบุคคลธรรมดา 

���� บลจ.กสิกรไทย    ���� ผู้สนับสนุนการขาย.......................................................... ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน(ลงชื�อตัวบรรจง) ........................................  เลขที�ใบอนุญาต ............................ 

Update 20.08.2019 แบบฟอร์มฉบบันี "จะต้องมีการทําสาํเนา 3 ฉบบั 1.สําหรับนายทะเบยีนบลจ.กสกิรไทย 2.สาํหรับตวัแทน 3.สาํหรับผู้ลงทนุ 

วันที� ........../.........../........... 
 

�น้อยกว่า 6 เดือน  
�6 เดือน - 1ปี  
�1-5 ปี  
�มากกว่า 5 ปีขึ "นไป 

� เพิ�มผลตอบแทน       � ออมเงิน   � ใช้จ่ายยามเกษียณ    
� สทิธิประโยชน์ทางภาษี   � ความมั�นคงของบคุคลในครอบครัว 
� อื�นๆ....................................................................................................................... 
 

สําหรับเจ้าหน้าที� 

 

�15,001-30,000 
�30,001-50,000 



  

 

ข้อสงวนสิทธิ  

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะพิจารณารับ หรือปฏเิสธใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุของผู้ขอเปิดบญัชีกองทนุโดยไม่จําเป็นต้องชี "แจงเหตุผลใดๆแก่ผู้ เปิดบญัชีกองทนุนั "น 

2. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้
ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบคุคลดังกลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึ�งจดัให้มีขึ "นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอสงวน

สทิธิในการที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนให้กบับคุคลดังที�กลา่วมาข้างต้น  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการที�จะไม่รับเปิดบญัชีกองทนุของผู้ เยาว์ หรือผู้ ที�อายนุ้อยกว่า 20 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 (11) และ มาตรา 1598/4 ซึ�งห้ามการทํานิติกรรมเกี�ยวกบัทรัพย์สนิของ

ผู้ เยาว์ยกเว้นแต่ศาลสั�ง  
4. ในกรณีที�ผู้ขอเปิดบญัชีกองทนุได้ขอเปิดบญัชีกองทุนกบับริษัทจดัการแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะปฏิเสธการจองซื "อหรือการซื "อหน่วยลงทนุตามใบคําสั�งซื "อหน่วยลงทนุในคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุหรือคําสั�งอื�นใด

ของผู้ซื "อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทั "งหมดหรือบางสว่นโดยไม่จําเป็นต้องชี "แจงเหตุผลใดๆ และบริษัทจดัการมีสทิธิกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใดๆ ตามวตัถปุระสงค์และนโยบายของกองทนุ และสทิธิ และหน้าที�

ของบริษัทจดัการที�ระบไุว้ในโครงการ และหนงัสอืชี "ชวนของกองทนุรวมที�จดัตั "งโดยบริษัทจดัการ รวมถงึประกาศและ/หรือข้อกําหนดที�บริษัทจะประกาศเพิ�มเติม  

5. ในกรณีที�บญัชีกองทนุไมม่ีมลูค่าคงเหลอืในบญัช ีและบญัชีนั "นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า  

6. บริษัทจดัการและ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม จะไมรั่บประกนัอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมใดๆต่อผู้ลงทนุ และผู้ลงทุนไม่ควรนําผลงานในอดีตของบริษัทจดัการมาเป็นเกณฑ์ในการคาดหมายหรือกําหนด
ผลงานในอนาคต 

7. ลกูค้าที�เปิดบญัชีกองทนุผ่าน บมจ.ธนาคารกสกิรไทยจะต้องเปิดบญัชีรับเงินค่าขายคืนเงินปันผล เป็นบญัชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกสกิรไทยเท่านั "น จะรับเป็นเช็คหรือใช้บญัชีเงินฝากของธนาคารอื�นไม่ได้  

8. ผู้ลงทุนที�เปิดบญัชีกองทนุผ่าน บมจ.ธนาคารกสกิรไทย (ซึ�งต่อไปนี "เรียกว่า “ธนาคาร”) หรือบริษัทจดัการยินดีให้ธนาคารและ/หรือบริษัทในเครือของธนาคาร สามารถนําข้อมลูผู้ลงทนุที�มีอยู่กบัธนาคารและ/หรือบริษัทใน
เครือของธนาคาร ทั "งที�มีอยู่ในปัจจบุนัและที�จะมีเพิ�มเติมในอนาคต ไปใช้ภายในธนาคารและระหว่างบริษัทในเครือของธนาคารด้วยกนัได้ 

 

ข้อกําหนดและเงื�อนไข  

1. กรณีการเปิดบญัชีกองทนุรวม ผู้ลงทนุที�ขอเปิดบญัชีกองทนุชื�อร่วมรับทราบว่า กองทนุรวมเพื�อการเลี "ยงชีพและกองทนุรวมหุ้นระยะยาวบญัชีชื�อร่วมไม่สามารถนําเงินลงทนุมาใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีได้  

2. ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื "อคืนหน่วยลงทุน เป็นเพียงผู้ให้คําแนะนําการลงทนุ และรับคําสั�งซื "อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หน้าที�ในการจดัสรรหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื "อและ/หรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหน้าที�ของ
บริษัทจดัการ  

3. ในกรณีที�ผู้ลงทนุสั�งขายคืนและการขายคืนดงักลา่วเป็นผลให้หน่วยลงทนุที�ผู้ลงทนุถือตามทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน มีมลูค่าตํ�ากว่ามลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั "นตํ�าของกองทนุ บริษัทจดัการอาจดําเนินการรับซื "อคืน
หน่วยลงทุนที�เหลอือยู่ทั "งหมดของผู้ลงทนุ  

4. บรรดาการติดต่อ หนงัสอืติดต่อและ/หรือหนงัสอืบอกกลา่ว และ/หรือเอกสารอื�นใด ที�จะติดต่อหรือสง่แกผู่้ลงทุน ให้บริษัทจดัการกระทําได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
หรือไม่ก็ตาม หรือวิธีการอื�นใด ถ้าหากบริษัทจดัการได้ติดต่อไปยงัสถานที�ติดต่อตามรายละเอียดในใบคําขอนี " ให้ถือว่าบริษัทจดัการได้แจ้งหรือสง่ให้แก่ผู้ลงทนุโดยชอบแล้ว หากผู้ลงทนุมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�ติดต่อ
จะต้องแจ้งมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยแนบเอกสารหลกัฐานตามที�นายทะเบยีนกําหนด 

5. สาํหรับผู้ลงทนุที�รับเงินค่าขายคืนด้วยวธีิการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ซึ�งบญัชีดงักลา่วมีรหสัประจําตวัผู้ใช้บริการที�ใช้กบับตัรกดเงินสดหรือบตัรอื�นใดที�จะมีต่อไปในภายหน้า หากผู้ลงทนุมีความ
ประสงค์จะใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์หรือบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดของธนาคาร เพื�อใช้บริการซื "อขายหน่วยลงทนุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ลงทนุสามารถใช้เลขที�บญัช/ีเลขที�บตัรและรหสัประจําตวัดังกลา่ว เพื�อทํา
รายการซื "อหรือขายหน่วยลงทนุด้วยบริการธนาคารทางโทรศพัท์หรือบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดของธนาคาร 

6. ในกรณีที�ผู้ลงทนุยินยอมให้บริษัทจดัการจดัสง่ค่าขายคืน/เงินปันผล (ถ้าม)ี ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน หรือนําฝากเช็คเข้าบญัชีธนาคารอื�นที�ไม่ใชบ่ญัชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ผู้ลงทนุรับทราบและยินยอมให้ 
บริการจดัการดําเนินการสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนไปยงัที�อยู่ของผู้ลงทุนตามที�ระบไุว้ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือนําฝากเช็คเข้าบญัชีธนาคารของข้าพเจ้าภายในวนัที�จ่ายเงินค่าขายคืน/เงินปันผล ตามที�ระบไุว้ใน
โครงการได้และในกรณีที�เกิดเหตสุดุวิสยัที�ทําให้บริษัทจดัการนําสง่เช็คหรือนําฝากเช็คเข้าบญัชีธนาคารไม่ทนัตามวนัที�กําหนดในโครงการ ผู้ลงทนุตกลงที�จะไม่เรียกร้องความเสยีหายจากบริษัทจดัการ  
 

การจาํกัดการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน 

•   กองทนุเปิด RMF และ LTF กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้  ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถโอนหรือจํานําหน่วยลงทนุได้ ดังนั "นในทะเบยีนจะไม่รับจดทะเบยีนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทนุของกองทนุ  

•   กองทนุเปิดทั�วไปผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี "  

1. การโอนให้บดิา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้แก่ทายาทหรือผู้ รับประโยชน์ตามพินยักรรม  

3. การโอนตามคําสั�งศาล  

4. การโอนอนัเนื�องมาจากการบงัคบัจํานําหน่วยลงทุน 

5. การโอนในกรณีพิเศษอื�นๆ ซึ�งบริษัทจดัการเห็นสมควรอนมุติัให้โอนได้ เช่น การแก้ไขหนงัสอืสมดุบญัชแีสดงสทิธิที�เกิดขึ "นโดยผิดพลาดจากระบบซื "อขาย เป็นต้น ดงันั "นนายทะเบยีนจะไม่รับจดทะเบยีนการโอน

หน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที�ระบขุ้างต้น  

ยกเว้น กองทนุรวมตราสารหนี "ประเภทรับซื "อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั ที�มีการกระจายการลงทนุน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ถอืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้โดยเสรี  
  

ข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทนุดังกลา่วหรือจดัสรรหน่วยลงทนุจะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบคุคล

ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที� ทน.46/2556 เรื�องหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที�ของบริษัท

จดัการ หรือผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ใช่ผู้ลงทนุที�มิใช่รายย่อยหรือผู้มีเงินลงทนุสงู ตามบทนิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� กจ.9/2555 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทน.117/2556 รวมทั "งที�จะประกาศและแก้ไข

เพิ�มเติมในอนาคต เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ foreign account tax compliance Act (FATCA) ได้ 

 

 

ข้อกําหนดและเงื�อนไข 



 
 
 
 
      ช่ือ (Name of Investor).....................................................................................................................  
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โปรดเลือกค าตอบที่คิดว่าตรงที่สุดส าหรับผู้ลงทุน เพียง 1 ค าตอบ 
Please choose only ONE answer that best describes you. 

ข้อ 1 ส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา (Item 1, for Individual Investor) 

1. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ(How old are you?) 
(1)   มากกว่า 55 ปี       (2)   45 – 55 ปี       (3)   35 – 44 ปี       (4)   น้อยกว่า 35 ปี 
       Over 55 years 45 – 55 years            35 – 44 years           Under 35 years 

ข้อ 2 ถึง ข้อ 12 ส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (Items 2-12, for Individual Investor and Juristic Person Investor) 
2. ปัจจบุนัทา่นมีภาระคา่ใช้จ่ายรายเดือน คดิเป็นก่ี% ของรายได้ทัง้หมด 
 What is the ratio of your monthly expense to your income?  

(1)   มากกว่า 75%  (2)   51% - 75% 
       Over 75%           Between 51 – 75%  
(3)   25% - 50%  (4)   น้อยกว่า 25% 
        Between 25 – 50%           Less than 25%  

3. ทา่นมีสถานะทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร (What is your current financial status?)  
 (1)   มีทรัพย์สนิน้อยกว่าหนีส้นิ (2)   มีทรัพย์สนิเทา่กบัหนีส้นิ 
          Less assets than debts                                                                   Assets equal to debts 

(3)   มีทรัพย์สนิมากกวา่หนีส้นิ  (4)   มีความมัน่ใจว่ามีเงินออม/เงินลงทนุเพียงพอส าหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณแล้ว 
         More assets than debts                                                                   I will have adequate savings/investments throughout my retirement 

4. ทา่นมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สนิกลุม่ใดตอ่ไปนีบ้้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
           Which of the following assets do you have investment experience with or knowledge about? (You can choose more than one answer.)  

 (1)   เงินฝากธนาคาร  (2)   พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
         Bank Deposit                                                                                  Government Bond or Government Bond Fund 

(3)   หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี ้ (4)   หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสนิทรัพย์อ่ืนท่ีมีความเสี่ยงสงู 
        Debentures or Fixed Income Fund                                                  Equity Stock or Equity Fund or other High-Risk Assets 

5. ทา่นคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีน้านแคไ่หน (The estimated period that you will not need to use your invested funds) 

 (1)   ไม่เกิน 1 ปี (2)   1 – 3 ปี (3)   3 – 5 ปี (4)   มากกว่า 5 ปี 
                     Less than 1 year                      1 – 3 years                                     3 – 5 years                                     More than 5 years 

6. เป้าหมายหลกัในการลงทนุของทา่น คือ (What is your primary investment objective?) 
 (1)   เงินต้นต้องไม่ลดลง และรับได้หากผลตอบแทนต ่ากว่าหรือใกล้เคียงอตัราเงินเฟ้อ 
           To get returns with secure investment principal, although the return is lower or close to inflation rate  

(2)   ได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อเลก็น้อย และรับความเสี่ยงที่จะขาดทนุเงินต้นได้บ้าง 
          To increase my chance of getting a returns that is a little over the inflation rate despite risk of partial investment loss 

(3)   ได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ และรับความเสี่ยงท่ีจะขาดทนุเงินต้นได้มากขึน้ 
          To increase my chance of getting a higher returns over the inflation rate despite higher risk of investment loss 

(4)   ได้รับผลตอบแทนท่ีสงูมาก และรับความเสี่ยงที่จะขาดทนุเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 
          To increase my chance of getting the maximum returns despite highest risk of investment loss  

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม 
(Customer Risk Profile) 

 
 

คะแนนท่ีได้............... ประเภทผู้ลงทนุ....................................... 
Score   Type of Investor 

ระดบัความเสี่ยงผลิตภณัฑ์การลงทนุท่ีรับได้............................... 
Risk level for investment products 
รับความเสี่ยงอนพุนัธ์………..…รับความเสี่ยงค่าเงิน…..…….... 
Derivatives Risk Appetite  Currency Risk Appetite 

ลงช่ือผู้ลงทุน (หรือผู้รับมอบอ านาจ กรณีนิติบุคคล) 
Signature of respondent (or attorney in fact for juristic person) 
............................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.)............................................ 

ผู้แนะน าการลงทุน ............................................................... 
Name of Investment Consultant 
เลขที่ใบอนุญาต (License No.)............................................. 
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      ช่ือ (Name of Investor)......................................................เลขท่ีเอกสารส าคญั (Document No.)…………………ประเภทเอกสารส าคญั (Type of document)……………..…... 
      วนัท่ีท าการประเมิน (Evaluation date).................................................วนัท่ีต้องประเมินใหม ่(Date for required re-evaluation)…................................................................... 
      ผู้ลงทนุควรทบทวนข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัทกุๆ 2 ปี มเิช่นนัน้ผู้ลงทนุจะไม่สามารถซือ้ผลติภณัฑ์การลงทนุเพิ่มเตมิได้ 
      (Information provided here must be revised every two years; without a revision, you will not be able to buy additional investment products.) 

 
7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุท่ีอาจเกิดขึน้ด้านลา่ง ทา่นเตม็ใจท่ีจะลงทนุในแบบใด 
           Which of the following investment scenarios are you willing to be engaged in? (See below figure)  

 
(1)   แบบท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 2.5% โดยไม่ขาดทนุเลย 
         Scenario 1: maximum returns of perhaps 2.5%, and 0% loss 

(2)   แบบท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 7% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง 1% 
         Scenario 2: maximum returns of perhaps 7%, and 1% possible loss  

(3)   แบบท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 15% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง 5% 
         Scenario 3: maximum returns of perhaps 15%, and 5% possible loss 

     (4)   แบบท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 25% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง 15% 
                                                             Scenario 4: maximum returns of perhaps 25%, and 15% possible loss 

8. ถ้าทา่นเลือกลงทนุในทรัพย์สนิท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั ทา่นจะรู้สกึอยา่งไร 
         If you were to invest in high-return but high-risk assets, how would you feel? 
 (1)   กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทนุ          (2)   ไม่สบายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 
                 Worried, and fearful of possible loss                                                        Uneasy, but could come to terms with it 

 (3)   เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึง่          (4)   ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับสงูขึน้ 
                   Aware of possible loss, can accept certain degree of fluctuation           Unconcerned of high-risk loss, and looking forward to higher returns 

9. ทา่นจะรู้สกึกงัวล/รับไม่ได้ เม่ือมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 
          You would be worried or unwilling to accept a scenario where your investment diminishes by: 

 (1)   5% หรือน้อยกว่า (2)   มากกว่า 5% - 10%  (3)   มากกว่า 10% - 20%                               (4)   มากกวา่ 20% ขึน้ไป 
                 5% or less                            Around 5% - 10%                     Around 10% - 20%                                       Over 20% 

10. หากปีท่ีแล้วทา่นลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท้า่นพบว่ามลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ 85,000 บาท ทา่นจะท าอย่างไร  
          What would you do if you invested 100,000 Baht last year, but the value of your investment declines to 85,000 Baht this year? 

 (1)   ตกใจ และต้องการขายการลงทนุท่ีเหลือทิง้ (2)   กงัวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สนิท่ีเสี่ยงน้อยลง 
                  Take fright, and demand to sell all investments in your portfolio    Worry, and shift some investments to lower-risk assets 

 (3)   อดทนถือตอ่เพ่ือรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา (4)   ไม่กงัวลใจ เพราะเข้าใจในการลงทนุระยะยาวและอาจเพิ่มเงินลงทนุในแบบเดมิเพ่ือเฉล่ียต้นทนุ 
                  Be patient, and hold the assets until their value rebounds            Remain confident in your long-term investment plan, and invest more in the same asset type  
                                                                                                                          to reduce costs 

11. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความส าเร็จ ทา่นจะได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลว ทา่นอาจจะสญูเงินลงทนุทัง้หมด  
 และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางสว่น ทา่นยอมรับได้เพียงใด 
         Successfully investing in derivatives and structure notes offers exceptionally high returns, but failure will probably lead to total loss where additional funds may be 
         required to cover such loss. Are you willing to accept such an outcome? 

 (A)   ไม่ได้ (B)   ได้บ้าง                       (C)   ได้ 
                   No                                             Yes, but only to a certain extent                             Yes, without reservation 

12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทนุแล้ว ทา่นสามารถรับความเสีย่งด้านอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีลงทนุในกองทนุรวมท่ีมีนโยบายลงทนุในตา่งประเทศตัง้แตร้่อยละ         
20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ขึน้ไป ได้เพียงใด 

          In addition to the risk of investment, Can you withstand foreign exchange risk in case of investing in Funds with foreign investment portion higher than 20% of NAV? 

 (A)   ไม่ได้ (B)   ได้บ้าง                       (C)   ได้ 
                   No                                             Yes, but only to a certain extent                            Yes, without reservation 

 
 

 
 
 

วิธีค านวณระดบัความเสี่ยง: รวมคะแนนตามตวัเลขหน้าค าตอบท่ีเลือกในข้อ 1-10 (ข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสงูสดุ) และเทียบระดบัความเสี่ยงจากคะแนนในตารางแผ่นท่ี 3 
 Risk calculation method: Combine scores according to the number in front of each answer for items 1-10 (for item 4, if multiple answers are chosen, use the one with the highest score).  
    Use total score to determine risk tolerance level in the chart on page 3. 
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        ระดับความเส่ียงท่ีรับได้ส าหรับคุณ.................................................................................................. 
Risk tolerance score for 
วันท่ีท าการประเมนิ............................................วันท่ีต้องประเมนิใหม่…………….……….….……. 
Evaluation date                                                Date for required re-evaluation 

คะแนนท่ีได้ (Score) 
ระดับความเส่ียงผลิตภัณฑ์

การลงทุนท่ีรับได้* 
(Acceptable risk levels*) 

ประเภทผู้ลงทุน 
(Types of Investor) 

บุคคล
ธรรมดา 

(Individual) 

นิตบุิคคล 
(Juristic 
Person) 

< 15 < 14 ระดบั 1 
Level 1 

เสี่ยงต ่า 
Low risk 

15 - 21 14 - 19 ระดบั 1 ถึง 4 
Level 1 - 4 

เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างต ่า 
Low to moderate risk 

22 - 29 20 - 26 ระดบั 1 ถึง 5 
Level 1 - 5 

เสี่ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 
Moderate to moderately high risk 

30 - 36 27 - 32 ระดบั 1 ถึง 7 
Level 1 - 7 

เสี่ยงสงู 
High risk 

37 ขึน้ไป 
37 and above 

33 ขึน้ไป 
33 and above 

ระดบั 1 ถึง 8 
Level 1 - 8 

เสี่ยงสงูมาก 
Very high risk 

 

 

คว
าม
เส
ี่ยง
ต ่า
 / ค

วา
มซ
บัซ้
อน
ต ่า

 
Lo

w 
Ri

sk
 / L

ow
 C

om
ple

xit
y 

กองทุนตลาดเงนิ 

ที่ลงทุนในประเทศ 

(Domestic Money 
Market Fund) 

กองทุนตลาดเงนิ 

ที่ลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วน 

(Money Market Fund 
with partial foreign 

investment) 

กองทุนรวม 

พนัธบัตรรัฐบาล 

(Government 

Bond Fund) 

กองทุนรวม 

ตราสารหนี ้

(Fixed Income Fund) 

กองทุนรวมผสม 

(Balanced Fund) 

กองทุนรวม 

ตราสารทุน 

(Equity Fund) 

กองทุนรวม 

หมวดอุตสาหกรรม 

(Sector Fund) 

กองทุนที่ลงทุน 

ในสินทรัพย์ทางเลือก 

(Alternative 
Investment Fund) 

ความเสี่ยงสงู / ความซบัซ้อนสงู 
High Risk / High Complexity 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ตราสารหนีภ้าครัฐ 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Government 
Bonds 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้ AA- 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Corporate Bonds 
rated AA- 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้ A- 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Corporate Bonds 
rated A- 

(TTM ≤ 1 year) 

หุ้นกู้อนุพนัธ์
ภายในประเทศ 

(Domestic Structure 
Notes) 

ตราสารหนีท้ี่ให้สิทธิ
ผู้ออกไถ่ถอนคืน 

ก่อนก าหนด 

(Callable Bonds) 

ตราสารหนี ้

ที่ไม่ได้รับ 

การจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถือ 

(Unrated Bonds) 

- 

 

ตราสาร 

BASEL III 

(BASEL III Bonds) 

                   Remark: TTM = Time To Maturity 
 

 

ประเภทผู้ลงทุน 
(Types of investor) 

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) 

เงินฝากและตราสารหนี ้

ระยะสัน้ 
(Deposit and Short Term Debt 

Instruments) 

ตราสารหนีภ้าครัฐ 

ที่มีอายุ > 1 ปี 
(Government Bonds 

(TTM > 1 year) 

ตราสารหนี ้
ภาคเอกชน 

(Debt Instruments by 
Private Sector) 

ตราสารทุน 
(Equity) 

การลงทุนทางเลือก** 
(Alternative Instrument 

Investment**) 

เสี่ยงต ่า (Low risk) > 60% < 20% < 10% < 5% 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต ่า 
(Low to moderate risk) 

< 20% < 70% < 20% < 10% 

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสงู 
(Moderate to moderately high risk) 

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

เสี่ยงสงู (High risk) < 10% < 40% < 40% < 20% 

เสี่ยงสงูมาก (Very high risk) < 5% < 30% > 60% < 30% 

**รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Include Commodity and Derivative) 

แบบประเมินความเสี่ยงชดุนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ลงทนุเข้าใจความเสี่ยงท่ีตนเองยอมรับได้ในการลงทุนมากขึน้ และสดัส่วนการจัดสรรการลงทุนท่ีแสดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียง
ตวัอยา่งค าแนะน าเบือ้งต้นในการจดัสรรการลงทุนตามผลการประเมินท่ีได้ ทัง้นี ้ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน 
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะน าการลงทนุเพื่อรับค าแนะน าท่ีเหมาะสมต่อไป 

The objective of this customer risk profile questionnaire is to create better understanding among investors with regards to risk tolerance. The asset allocations proposed above are 
provided only as preliminary investment guidance in accordance with a given risk tolerance score. Investors should consider other factors to establish a well-balanced investment 
strategy, e.g. financial status, investment objectives, time horizon, etc. Investors may seek practical advice from professional consultants. 

สแกนระดับความเส่ียงในการลงทุนเฉพาะคุณ 
Know Your Risk Tolerance  

แผ่นท่ี 3 ส าหรับลูกค้า  
(เอกสารนีม้ิใช่เอกสารเพื่อการขาย) 

Page 3 – for customers (This is not a prospectus.) 

 
 

คะแนนท่ีได้............... ประเภทผู้ลงทนุ....................................... 
Score   Type of Investor 

ระดบัความเสี่ยงผลิตภณัฑ์การลงทนุท่ีรับได้............................... 
Risk Level for investment products 
รับความเสี่ยงอนพุนัธ์………..…รับความเสี่ยงค่าเงิน…..…….... 
Derivatives Risk Appetite  Currency Risk Appetite 

ลงช่ือผู้ลงทุน (หรือผู้รับมอบอ านาจ กรณีนิติบุคคล) 
Signature of respondent (or Attorney in fact for juristic person) 
............................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.)............................................ 

ผู้แนะน าการลงทุน ............................................................... 
Name of Investment Consultant 
เลขที่ใบอนุญาต (License No.)............................................. 
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*คณุสามารถเลอืกลงทนุในผลติภณัฑ์การลงทนุท่ีมีความเสีย่งสงูกว่าระดบัที่
คณุสามารถลงทนุได้ โดยต้องลงนามเพิ่มเติมในเอกสารใบค าสัง่ซือ้/
สบัเปลีย่นในช่องยอมรับความเสีย่ง 
*You may choose to invest in assets that represent higher risk levels 
than your risk tolerance, but you will be required to sign the part 
identifying risk acceptance in the purchase order. 

ระดับความเส่ียงของผลิตภัณฑ์กองทุนและตราสารหนี ้(Risk levels in different asset types) 

ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation Portfolio Recommendation) 
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/������
������������
   
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person 
�1	2����3���	����45�����6���7	 
for Individual Customer       ��<5=>��?@=/Account No. ……………………………………………………………………………………… 

 

  B3�<���C7��?@= (�1	
1	2
�	/@E>�/
	�����)                  ��?@	G� 
  Applicant Name (Title/Name/Surname)…………………………………………………………………………………………………………………………      Nationality (ies) ……………………………………………………………………………………….. 
                      J��7����5����?@	G�5=>5�	
�E�/ Please specify all nationalities that you hold 
 

  ��G����@	@
��<5=>                                                                2
���E��7�
5	� ��<5=>                              
ID Card No.         Passport No.   ………………………………………………………………………………………….                    

 
 

 

J��7��E��51	���E>��2�	KL
@���5=>��7����������	
�<��5�	
 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 
 

 

(��������	
��� ���� ����	����	����� ������	��

�	��� W-9)  
(If you check �yes� in any one box, please complete Form W-9) 
 
� 5�	
���
R���E���������
 L@�2�E����    Are you a U.S. Citizen?       L@�/Yes         ���L@�/No 
 
������  !"#$% &'()$'*+�,*-.+/0�1�+/�2(3* 4/56$'78�'93:�:;$*�(<&�3=�+/�2(' 
������  !"#$% &'()$'*/><?'*8+�,*-.+/0�1@�1&.':��8+)9 4.8&*AB1"**3C*D0�+�,*-.+/0�1�+/�2(3* 
������  !"#$% &'()$'*+(2�"*<&�3=�+/�2(' (&�0��2*4�*)>B+�,*@�1<&�3=�+/�2(') 4.8:31E/$E�5<.8D6'/+�,*-.+/0�1�+/�2(3*�:$'1</ ;�FG�'/(H&/': 
 

You must answer !Yes% if you are a U.S. Citizen even though you reside outside of the U.S. 
You must answer !Yes% if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship. 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship. 
 
�  5�	
���
B3��E���G�����1	G�B3��=��>
5=>�K3��	��K�	��3�G���G	��V2�	KL
�2��W������	 (�@�
 ��=
�	�X7) L@� 2�E����                                      L @�/Yes          ���L@�/No 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?  
                 
������  !"#$% &'(<T'*3(1'*��67D*+@5'+/0�14.8<3U#'�2@�1<&�3=�+/�2('E�5��( 3����87T'�36V;5/>?2B*)>B�:;$?'6��:$'1?;(�5�1�'/(H&/':"*<&�3=�+/�2('"&54($)$'*  E/$6$' 3���31(.$'6@�1
)$'*78&/��':W4.56&�0�E/$ F 63*)>B)$'*(��(4.8.1.':/0�#0B�"*4  X��G/*>C 

D6���  !E/$"#$% &'( 3���31(.$'6@�1)$'*E�5?;(<.8 :(+.2( &�0�?��?�*�:$'1+�,*)'1('�4.56 F 63*)>B )$'*(��(4.8.1.':/0�#0B�"*4  X��G/*>C 
 
You must answer !Yes% if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 

You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 
 

� 5�	
�=��	
����
B3��=��>
5=>�K3�L
�2��W������	�RE>��G��������XL
�	���[�4	\=�	��<���2��W������	 L@�2�E����        L@�/Yes          ���L@�/No  
      Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?                             
 
)$'*�'7?;(-27'�F'6$'+�,*V;5/>?2B*)>B�:;$"*<&�3=�+/�2('&'(+�,*E��'/+(F Ĝ !Substantial Physical Presence Test% +#$* "*�_�`77W 3* )$'*�:;$"*<&�3=�+/�2('�:$'1*5�: 183 63* +�,*�5* 4.8 
&'(�5�1('��':.8+�>:�+-2B/+�2/ ����9A(d'@5�/;."*+6e Ef�G@�1 &*$6:1'*73�+(e g'd>�'(�@�1<&�3=�+/�2(' (Internal Revenue Service: IRS) �31*>C  
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 IRSk website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 
 

 

(��������	
��� ���� ����	����	����� ������	��

�	��� W-8BEN &��	��'(�)��*	�)����+�	
)  
(If you check �yes� in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 
 
� 5�	
���7L
�2��W������	 (2�E�7�
�7
5=>���
<���2��W������	) �G��7�����	����
R���E���������
�K�	����3� X̂G	��V2�	K���          L@�/Yes         ���L@�/No 
Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. Citizenship? 
 
� 5�	
�=�1	��>�51	�	K�	�J�
���
���
����1	J7K��GJ
��G��	���?@=5=>��C7��2�E��=�K3���������6�����5	��	����
6
	�	�������5K 1                    L@�/Yes          ���L@�/No 
��K����?@=L
�2��W������	 L@�2�E����             
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE 1 to an account 
maintained in the U.S.?    
 
� 5�	
�=�	�����1	
	�2�E�L2��1	
	��	����	K�E�@E>���������5=>�=5=>�K3�L
�2��W������	 �RE>��	�L7h 5=>��=>K<��������?@=                    L@�/Yes         ���L@�/No  
5=>��C7��2�E��=�K3���������6�����5	��	����
6
	�	�������5K  L@�2�E����          
Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE granted to person 
with U.S. address?         
 

1 +-0B�63�?W��8<1DG@�14  X��G/*>C !�����6�����5	��	����
6
	�	�������5K% "&5&/':D6'/�6/?A1  �2d3))>B+@5'@$':�5�1�l2 3�2�'/(H&/': FATCA ��8(� �56: (1)  /7.n*'D'�(<2(�E): (2)  .7.(<2(�E): (3)  ..(<2(�E): 
(4)  7(.+/0�1E):��8(3*#>62�2 4.8 �2d3)�0B*q )>B78+@5'�$6/+�,*&*AB1"*(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E):"*�*'D� 
1  For this purpose, !KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE% shall include any companies subject to FATCA which consist of (1) KASIKORNBANK PCL (2) KASIKORN ASSET MANAGEMENT 
CO., LTD (3) KASIKORN SECURITIES PCL (4) Muang Thai Life Assurance PCL and other company which is to be established under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE in the future. 
 

������������
 / U.S. Person 

��	
�<���3���	  
Status of Customer 

��
5=> 1 
Part 1 

�1	�	��R�>��G�� / Additional Questions 



 
 
 
� 5�	
�=5=>�K3��RE>��	�G�7G�� 2�E�71	�
�
�	���=>K�����?@=5=>��C7�� 2�E��=�K3���������6�����5	��	����
6
	�	�������5K                                    L@�/Yes          ���L@�/No 
�G��R=K�5=>�K3��7=Kjk>����
5=>�K3��1	2���������\ =̂KX�5
2�E�5=>�K3��1	2����	����G�� L@�2�E����                     
Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE?                                                         
 
� 5�	
�=5=>�K3��	l�KL
�m�����
 2�E�5=>�K3��RE>��	�G�7G��L
�2��W������	 �1	2�����?@=5=>��C7��2�E��=�K3���������6�����5	��	����
               L@�/Yes         ���L@�/No  
6
	�	�������5KL@�2�E����   
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE?  
 
� 5�	
�=2�	K��<J5�l�R5XL
�2��W������	 �RE>��	�G�7G��5�	
2�E�������E>
5=>��=>K<��������?@=5=>��C7��2�E��=�K3���������6�����5	��	����
 L @�/Yes         ���L@�/No  
6
	�	�������5KL@�2�E����  
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with KASIKORNBANK FINANCIAL 
CONGLOMERATE?    
 
 
 

1. )$'*:0*:3*6$' @5�D6'/@5'1�5*+�,*D6'/7�21 ?;(�5�1 4.8D� ?56*</ ;�FG 
 You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.  
2. )$'*�3 )�' 4.8�(.16$' &'()$'*/><?'*8+�,* WDD.�+/�2(3* 4�$@5�/;.)>B"&5�'/4  X��G/*>C &�0��'/4  X��G/ W-9 +�,*@5�/;.�3*+�,*+)e7 E/$?;(�5�1 &�0�E/$D� ?56*</ ;�FG (.W$/

nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E):  /><2)n2"#5�W.:-2*274�$+->:1}~':+�>:6)>B78:W�2D6'/<3/-3*nG)'1('�+12*/)'1nW�(27(3 )$'* E/$6$')3C1&/�&�0� '1<$6* �'/)>B(.W$/nW�(27)'1('�+12*
n*'D'�(<2(�E): +&e*</D6� 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, KASIKORNBANK 
FINANCIAL CONGLOMERATE shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as 
KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE may deem appropriate. 

3. )$'*�(.1)>B784751"&5(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): )�' 4.8*T'<$1+�(<'���8(� "&54($(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E):  g':"* 30 63* &.317'(/>+&�W('�FG
+�.>B:*4�.1�3*)T'"&5@5�/;.@�1)$'*)>B�8 W"*4  X��G/*>CE/$?;(�5�1  
You agree to notify and provide relevant documents to KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE within 30 days after any change in circumstances that causes the 
information provided in this form to be incorrect.  

4. )$'*�3 )�' 4.8�(.16$' "*(�F>)>B)$'*E/$E�5�T'+*2*('��'/@5� 3 @5'1�5* &�0�/>('�*T'<$1@5�/;.�3*+�,*+)e7 E/$?;(�5�1 &�0�E/$D� ?56*</ ;�FG +(>B:6(3 <?'*8@�1)$'* (.W$/nW�(27)'1
('�+12*n*'D'�(<2(�E):  /><2)n2"#5�W.:-2*274�$+->:1}~':+�>:6)>B78:W�2D6'/<3/-3*nG)'1('�+12*/)'1nW�(27(3 )$'*  E/$6$')3C1&/�&�0� '1<$6*  �'/)>B(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�
(<2(�E):  +&e*</D6� 

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

  
 
 
  

)$'*�(.1"&5D6'/:2*:�/ )>BE/$�'7:(+.2(+-2(?�*4($(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): "*('��T'+*2*('��31�$�E�*>C  
You hereby irrevocably authorize KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE to:  

1. +���+V:@5�/;.�$'1 q @�1)$'*"&54($ �2d3)g':"*(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): +-0B���8�:#*G"*('��l2 3�2�'/ FATCA &*$6:1'*73�+(e g'd>�'(�"*��8+)9 4.8/&�0� 
�$'1��8+)9 fAB1�6/?A1 &*$6:1'*73�+(e g'd>�'(�@�1<&�3=�+/�2(' (Internal Revenue Service: IRS)  @5�/;.�31(.$'6�6/?A1 #0B�.;(D5' )>B�:;$ +.@��87T'�36V;5+<>:g'd> &/':+.@ 3U#> 
<?'*8�'/&.3(+(F Ĝ+�0B�1 FATCA (D0� +�,*V;5�l2 3�2�'/ &�0�V;5E/$"&5D6'/�$6//0�) 7T'*6*+12*&�0�/;.D$'D1+&.0�"* 3U#> ('�7$':+12*+@5'-��(7'( 3U#> �':('�+D.0B�*E&6)'1 3U#> 
7T'*6*+12* ��8+g)4.8/;.D$'@�1V.2�g3F Ĝ)'1('�+12* 4.8/&�0� )�3-:G<2*�0B* q )>B/>�:;$(3 (.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): �.��7*7T'*6*�':E�5 4.8@5�/;.�0B* q )>B+(>B:6(3 
D6'/<3/-3*nG)'1('�+12*/)'1nW�(27)>B�'7?;(�5�1@���: �2d3)g':"*(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): &*$6:1'*)'1g'd>�'(�"*��8+)9 4.8/&�0� �$'1��8+)9 fAB1�6/?A1 IRS 
�56: 
disclose to the companies under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE  (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including 
the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), 
account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other 
assets held with KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE , as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business 
relationship which may be requested or required by the companies under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE, domestic and/or foreign tax authorities, including 
the IRS; and 

2. &3(+12*7'( 3U#>@�1)$'* 4.8/&�0� +12*E�5)>B)$'*E�5�3 &�0�V$'*7'((.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): "*7T'*6*)>B(T'&*���:&*$6:1'*73�+(e g'd>�'(�"*��8+)9 4.8/&�0�
�$'1��8+)9 fAB1�6/?A1 IRS g':"�5 31D3 @�1(H&/': 4.8/&�0� (H+(F Ĝ�$'1 q �6/?A1@5��(.1"� q �8&6$'1(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): (3 &*$6:1'*73�+(e g'd>�'(�
�31(.$'6  
withhold from your account and/or the income derived from or though KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE 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 KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE and such tax 
authorities.  
 

&'()$'*E/$"&5@5�/;.)>B7T'+�,*�$�('�-27'�F'<?'*8D6'/+�,* WDD.�+/�2(3* (U.S. person) &�0�@5�/;.)>B7T'+�,*�5�1�':1'*"&54($(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): &�0�E/$<'/'�?78
@�"&5:(+65*('� 31D3 "#5(H&/':)>B&5'/('��':1'*@5�/;.E�5 (.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E): /><2)n2"#5�W.:-2*274�$+->:1}~':+�>:6)>B78:W�2D6'/<3/-3*nG)'1('�+12*/)'1nW�(27(3 )$'* 
E/$6$')3C1&/�&�0� '1<$6* �'/)>B(.W$/nW�(27)'1('�+12*n*'D'�(<2(�E):+&e*</D6� 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to KASIKORNBANK FINANCIAL 
CONGLOMERATE, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE shall be entitled to terminate, at its sole 
discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE may deem appropriate. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<�	R���	���5�	����G����n���G�G	�<���1	2
7�����E>�
�<G�	� h L
����	�o���
=pjk>����k�G���K�
K��L2��=�	���C7�BK<���3� �	�2����?@= ����	�K�G��	����R�
6X
5	��	����
/5	�6��������<�	R���	 �RE>����
2���W	
�2���	�
=p �k��7����	K�E�@E>������
�1	��? 
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of 
information, account withholding and termination of banking/business relationship.  
 
�	K�E�@E>�B3�<���C7��?@=                   �
5=> 
Signature of Applicant        Date 
 

�	�KE
K�
����	����=>K
������	
� 
Confirmation and Change of Status 

�	�K�
K��L2���C7�BK<���3�����	�2����?@= 
Authorization for information disclosure and account withholding 

��
5=> 2 
Part 2 

��
5=> 3 
Part 3 
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¢â“æ‡®â“‰¥âμÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡§√∫∂â«π ‰¥â√—∫∑√“∫√–¥—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡·≈–√–¥—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß¢â“æ‡®â“¥—ßπ’È

§«“¡‡ ’Ë¬ß°Õß∑ÿπ §«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¢â“æ‡®â“√—∫‰¥â

¢â“æ‡®â“¬Õ¡√—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë‡°‘π√–¥—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¢â“æ‡®â“¬Õ¡√—∫‰¥â
¢â“æ‡®â“¬Õ¡√—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π„π°Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë≈ß∑ÿπ„πμà“ßª√–‡∑»μ—Èß·μà√âÕ¬≈– 20 ¢Õß¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π ÿ∑∏‘°Õß∑ÿπ√«¡ ‚¥¬¢â“æ‡®â“Õ“®®–

¢“¥∑ÿπÀ√◊Õ‰¥â√—∫°”‰√®“°Õ—μ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πÀ√◊Õ‰¥â√—∫‡ß‘π§◊πμË”°«à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ‡√‘Ë¡·√°

¢â“æ‡®â“¬Õ¡√—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°Õß∑ÿπ∑’Ë¢â“æ‡®â“≈ß∑ÿπ§√—Èßπ’È  ‚¥¬¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫§”·π–π”®“°ºŸâ·π–π”°“√≈ß∑ÿπ‡√◊ËÕß§«“¡‡ ’Ë¬ß¥—ß°≈à“«·≈â«

≈ß™◊ËÕºŸâ´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ ....................................................................................................................................................

*  ”§—≠‚ª√¥Õà“π°àÕπ≈ßπ“¡ *
¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ™’È™«π à«π √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠ (Fact Sheet)  à«π √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠∑’ËºŸâ≈ß∑ÿπ§«√∑√“∫·≈–‰¥â√—∫∑√“∫¢âÕ°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°Õß

∑ÿππ’È‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ·≈–μ°≈ß¬‘π¬Õ¡ªØ‘∫—μ‘·≈–ºŸ°æ—πμπ‡Õßμ“¡¢âÕ°”Àπ¥ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“«∑ÿ°ª√–°“√

* ‡©æ“–ºŸâ —∫‡ª≈’Ë¬π‡¢â“°Õß∑ÿπ√«¡‡æ◊ËÕ°“√‡≈’È¬ß™’æ (RMF) À√◊Õ °Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“« (LTF) ‡ªìπ§√—Èß·√°
¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫§Ÿà¡◊Õ°“√≈ß∑ÿπ√«¡∂÷ß∑√“∫‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–¿“√–ºŸ°æ—π‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∑“ß¿“…’¢Õß°Õß∑ÿπ√«¡‡æ◊ËÕ°“√‡≈’È¬ß™’æ À√◊Õ°Õß∑ÿπ√«¡Àÿâπ√–¬–¬“«·≈â«
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°Õß∑ÿπ√«¡∑’Ë∑à“π®Õß´◊ÈÕ/ —Ëß´◊ÈÕπ’È

*  ”§—≠‚ª√¥Õà“π°àÕπ≈ßπ“¡ *

∏π“§“√‰¡à¡’π‚¬∫“¬√—∫Ω“° ¡ÿ¥∫—≠™’
∑ÿ°ª√–‡¿∑¢Õß≈Ÿ°§â“

¥â“πÀ≈—ß·ºàπ∑’Ë 3 Kasikorn 9979053 Branch 6-2-61
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«—π∑’Ë√“¬°“√¡’º≈ ............................................

≈ß™◊ËÕºŸâ´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ ........................................................................................................................................................ À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å .............................................................................................................

≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë
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‡≈¢∑’Ë„∫Õπÿ≠“μ ......................................................................................................................................... ºŸâÕπÿ¡—μ‘√“¬°“√/Checker

§”‡μ◊Õπμ“¡ª√–°“»¢Õß§≥–°√√¡°“√ °.≈.μ. °“√≈ß∑ÿπ„πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¡‘„™à°“√Ω“°‡ß‘π·≈–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°“√≈ß∑ÿπ ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπÕ“®‰¥â√—∫‡ß‘π≈ß∑ÿπ§◊π¡“°°«à“À√◊ÕπâÕ¬°«à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ‡√‘Ë¡·√°

°Á‰¥â·≈–Õ“®‰¡à‰¥â√—∫‡ß‘π§à“¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À√◊ÕÕ“®‰¡à “¡“√∂¢“¬§◊πÀπà«¬≈ß∑ÿπ‰¥âμ“¡∑’Ë¡’§” —Ëß‰«â·≈–ºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ§«√´◊ÈÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ°—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

∫√‘…—∑¢Õ ß«π ‘∑∏‘ „π°“√∑’Ë®–ªØ‘‡ ∏°“√∑”√“¬°“√μ“¡§” —Ëß´◊ÈÕ À√◊Õ ¢âÕ¡Ÿ≈Õ—π‡ªìπ “√– ”§—≠„π„∫§” —Ëß´◊ÈÕ‰¡à™—¥‡®πÀ√◊Õ¢—¥°—∫‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë√–∫ÿ‰«â„πÀπ—ß ◊Õ™’È™«π À√◊Õ°√≥’∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√æ‘®“√≥“‡ÀÁπ

«à“§” —Ëß´◊ÈÕπ’È¡’º≈°√–∑∫μàÕ°Õß∑ÿπÀ√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ

À¡“¬‡Àμÿ *°“√™”√–§à“´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ¥â«¬‡™Á§ À√◊Õ‚¥¬Ω“°‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’∏π“§“√∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬ºŸâμ‘¥μàÕ°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ À√◊Õ∫√‘…—∑®—¥°“√ ®–∂◊Õ«à“ ¡∫Ÿ√≥åμàÕ‡¡◊ËÕ ∫√‘…—∑®—¥°“√ “¡“√∂‡√’¬°‡°Á∫‰¥â§√∫∂â«π·≈â«

‚¥¬∫√‘…—∑®—¥°“√®–∑”√“¬°“√´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ„Àâ·°àºŸâ´◊ÈÕ„π«—π∑”°“√´◊ÈÕ¢“¬Àπà«¬≈ß∑ÿπ„π§√“«·√° À≈—ß®“°∑’Ë∫√‘…—∑®—¥°“√√—∫∑√“∫º≈°“√‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π®“°‡™Á§À√◊Õ°“√Ω“°‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’∏π“§“√‡æ◊ËÕ™”√–

§à“´◊ÈÕÀπà«¬≈ß∑ÿπ·≈–√—∫‡Õ° “√§” —Ëß´◊ÈÕ‡ªìπ∑’Ë‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«‡∑à“π—Èπ

 ”À√—∫≈Ÿ°§â“
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¬◊π¬—π°“√∑”√“¬°“√‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«
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«—π/‡¥◊Õπ/ªï ................................................................................... ‡«≈“ ........................................................... π.



μ“√“ß· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‘∑∏‘¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§

 ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§ º≈‘μ¿—≥±å/∫ÿ§≈“°√/°√–∫«π°“√

1.  ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂Ÿ°μâÕß ë ºŸâ∫√‘‚¿§μâÕß‰¥â√—∫°“√™’È·®ß∂÷ß§«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ßº≈‘μ¿—≥±åÀ≈—°¢Õß∏π“§“√æ“≥‘™¬å °—∫º≈‘μ¿—≥±å¥â“πÀ≈—°∑√—æ¬å
·≈–¥â“πª√–°—π¿—¬∑’Ë™—¥‡®π

ë ºŸâ∫√‘‚¿§μâÕß‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈√“¬≈–‡Õ’¬¥º≈‘μ¿—≥±å§«“¡‡ ’Ë¬ß‡ß◊ËÕπ‰¢º≈μÕ∫·∑π ‡™àπ „π√Ÿª¢Õß APR (Annual Percentage
Rate) À√◊Õ IRR (Internal Rate of Return) ·≈– ¡¡μ‘∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

ë ºŸâ∫√‘‚¿§μâÕß‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈°“√‚¶…≥“À√◊Õ°“√„™â ◊ËÕ∑“ß°“√μ≈“¥„π°“√ àß‡ √‘¡°“√¢“¬Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–‡À¡“– ¡
ë ºŸâ∫√‘‚¿§μâÕß‰¥â√—∫‡Õ° “√ √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠ª√–°Õ∫°“√‡ πÕ¢“¬º≈‘μ¿—≥±å ¥â“πÀ≈—°∑√—æ¬å·≈–¥â“πª√–°—π¿—¬ (Fact

Sheet) ∑’Ë√–∫ÿ≈—°…≥–æ‘‡»… ·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õßº≈‘μ¿—≥±å¥â«¬∂âÕ¬§”∑’Ë°√–™—∫‡¢â“„®ßà“¬μ“¡√Ÿª·∫∫∑’Ë ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (°.≈.μ.)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°”°—∫·≈– àß‡ √‘¡°“√
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®ª√–°—π¿—¬(§ª¿.) ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√μ—¥ ‘π„®„π°“√´◊ÈÕº≈‘μ¿—≥±å

2.  ‘∑∏‘∑’Ë®–‡≈◊Õ°´◊ÈÕº≈‘μ¿—≥±å ·≈– ë ºŸâ∫√‘‚¿§¡’ ‘∑∏‘μ—¥ ‘π„®≈ß∑ÿπÕ¬à“ßÕ‘ √–·≈– “¡“√∂ªØ‘‡ ∏°“√´◊ÈÕº≈‘μ¿—≥±å ¥â“πÀ≈—°∑√—æ¬å·≈–¥â“πª√–°—π¿—¬‰¥â
∫√‘°“√∑“ß°“√‡ß‘π‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √– ë ºŸâ∫√‘‚¿§¡’ ‘∑∏‘ªØ‘‡ ∏°“√´◊ÈÕº≈‘μ¿—≥±å¥â“πÀ≈—°∑√—æ¬å·≈–¥â“πª√–°—π¿—¬ §«∫§Ÿà°—∫º≈‘μ¿—≥±å¢Õß∏π“§“√æ“≥‘™¬å

·≈–∏π“§“√æ“≥‘™¬å μâÕß„Àâ ‘∑∏‘ ·°àºŸâ∫√‘‚¿§„π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕÀ√◊Õ‰¡à´◊ÈÕº≈‘μ¿—≥±å ¥—ß°≈à“«
ë ºŸâ∫√‘‚¿§¡’ ‘∑∏‘„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡À√◊ÕªØ‘‡ ∏°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈μ“¡‡Õ° “√Àπ—ß ◊Õ„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡ ´÷Ëß·¬°ÕÕ°®“°

 —≠≠“°“√ ◊́ÈÕº≈‘μ¿—≥±å

3.  ‘∑∏‘∑’Ë®–√âÕß‡√’¬π‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπ∏√√¡ ë ºŸâ∫√‘‚¿§¡’ ‘∑∏‘√âÕß‡√’¬π∑ÿ° “¢“¢Õß∏π“§“√æ“≥‘™¬å∑’Ë¢“¬º≈‘μ¿—≥±å¥â“π À≈—°∑√—æ¬å·≈–¥â“πª√–°—π¿—¬ (Point of Sale)
‚¥¬μâÕß‰¥â√—∫À≈—°∞“π«à“∏π“§“√æ“≥‘™¬å‰¥â√—∫‡√◊ËÕß√âÕß‡√’¬π·≈â«

ë ºŸâ∫√‘‚¿§ “¡“√∂ Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®„πº≈‘μ¿—≥±å®“°»Ÿπ¬å°“√¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâ∫√‘‚¿§ (Call Center) ¢Õß
∏π“§“√ºŸâ¢“¬

4.  ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“§à“™¥‡™¬ ë ºŸâ∫√‘‚¿§¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√™¥‡™¬μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ À“°æ‘ Ÿ®πå·≈â««à“∏π“§“√æ“≥‘™¬å‰¡à‰¥âªØ‘∫—μ‘μ“¡·π«π‚¬∫“¬
À“°‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬ °“√¢“¬º≈‘μ¿—≥±å∑’Ë¥’ ‚¥¬®ß„®À√◊Õª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕ ‡ªìπ‡Àμÿ„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§‰¥â√—∫‡ ’¬À“¬

¥â“πÀ≈—ß¢Õß·ºàπ∑’Ë 2  ( ”À√—∫≈Ÿ°§â“)



เขียนที� สาขา / Branch                                วนัที� / Date

ชื�อ "บญัชีจองซื  อกองทนุ บลจ.กสิกรไทย"

               บมจ.ธนาคารกสิกรไทย / KBANK  เลขที�บญัชี 099-1-36402-1 ชื�อผู้ซื  อหนว่ยลงทนุ/Cust.Name

               บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCB  เลขที�บญัชี 075-3-02350-1 (ธุรกิจ) เลขที�บญัชีจองซื  อ/Cust.No (16 หลกั)

               บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / BAY เลขที�บญัชี 151-0-04118-2 โทรศพัท์ / Tel.

บาท / Baht

เช็คเลขที� / Chq.No.

เจ้าหน้าที�สาขาผู้ รับเงิน (Authorized Singnature)______________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เขียนที� สาขา / Branch                                วนัที� / Date

ชื�อ "บญัชีจองซื  อกองทนุ บลจ.กสิกรไทย"

               บมจ.ธนาคารกสิกรไทย / KBANK  เลขที�บญัชี 099-1-36402-1 ชื�อผู้ซื  อหนว่ยลงทนุ/Cust.Name

               บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCB  เลขที�บญัชี 075-3-02350-1 (ธุรกิจ) เลขที�บญัชีจองซื  อ/Cust.No (16 หลกั)

               บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา / BAY เลขที�บญัชี 151-0-04118-2 โทรศพัท์ / Tel.

บาท / Baht

เช็คเลขที� / Chq.No.

เจ้าหน้าที�สาขาผู้ รับเงิน (Authorized Singnature)______________

โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสือ     

(Total Amount in words)

ผู้ นําฝาก / โทร.(Depositor/tel)

โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสือ     

(Total Amount in words)

ผู้ นําฝาก / โทร.(Depositor/tel)

ใบแจ้งชําระเงิน - สําหรับลกูค้า (Customer)

ยอดเงินสด (Amount)

ชื�อธนาคาร/สาขา (Bank / Branch) จํานวนเงิน / Amount

ใบแจ้งชําระเงิน - สําหรับสาขา (For Branch)

ยอดเงินสด (Amount)

ชื�อธนาคาร/สาขา (Bank / Branch) จํานวนเงิน / Amount

ปปปปปปปปปปป



 

V02380118 

 

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             

2.5% 7% 15% 
25% 

-1% -5% -15% 

-20% 

0% 

20% 

40% 

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



 

 

 
ข้อตกลงในการรับบริการ 
 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 
 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

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

 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน  ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

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

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 
37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 

ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

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

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

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

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

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 
ตราสารที่สามารถลงทุนได ้

หากคะแนนน้อยกว่า 15  แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้บางส่วน  

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็นคร้ัง
คราวได ้ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ปานกลาง  

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง 
แม้จะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุน 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

 



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

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

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

U.S. Employer Identification Number:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื�อ.................................................................................................ลูกคา้ผูใ้หข้อ้มลู
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9. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ที�ใช้ติดต่อทั\งในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่/ Do you have a U.S. ���� ใช่ / Yes ���� ไม่ใช่ / No
telephone number and a non U.S. telephone number?

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

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

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

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

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

4.

ส่วนที� 4: การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและหักภาษี

Part 4: Authorization for information disclosure and account withholding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


	1 ปะหน้า
	2 ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนประเภทบุคคลธรรมดา(สำหรับผู้สนับสนุนการขาย)
	3 แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Customer Risk Profile )
	4 KASSET_FATCA
	5 ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน_cash
	6 ใบแจ้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน (Bill Payment)
	7 Short Form_MBKET_20190123

