
 

 
 

 แบบฟอรม์และเอกสารหลกัฐาน หมายเหต ุ
1. การเปิดบญัชใีหม่ 1. ชดุเปิดบัญชบีลจ. แลนด ์แอน ์เฮา้ส ์

2. คําสั&งซื*อ + หลกัฐานการโอนเงนิ (กรณี
ลกูคา้ตอ้งการซื*อพรอ้มเปิดบญัช)ี 

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 
(หา้มพมิพห์นา้-หลงั) 

2. เอกสาร FATCA 
- กรณีตอบ “ไมใ่ช”่ ทั *งหมด ไม่ตอ้งใช ้

เอกสารเพิ&ม 
- กรณีตอบในหัวขอ้ “บคุคลอเมรกินั” วา่ 

“ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึ&ง ตอ้งใชฟ้อรม์ W-9 
เพิ&ม 
กรณีตอบในหัวขอ้  “คําถามเพิ&มเตมิ” 
วา่ “ใช”่ ขอ้ใดขอ้หนึ&ง ตอ้งใชฟ้อรม์ 
W-8BEN เพิ&ม 

2. การซื*อขายหน่วย
ลงทนุ 

ชอ่งทางการซื*อขายหน่วยลงทนุ มดีงันี* 
1. ผา่น IC (รับคําสั&งของแตล่ะวนัไมเ่กนิ 

12.00 น. ของวนัที&จะดําเนนิรายการ กรณี
สง่คําสั&งหลงั 12.00 น. ทางบรษัิทจะ
ดําเนนิรายการในวนัทําการถัดไป) 
กรณีซื*อ 

• กรอกใบคําสั&งซื*อ แนบหลักฐาน
การโอนเงนิ (Pay Slip) แลว้สง่
เอกสารทั *งหมดให ้IC 

กรณีขาย 
• กรอกใบคําสั&งขาย แนบสาํเนา

บตัรประชาชนพรอ้มสาํเนา
ถกูตอ้ง 1 ชดุ 

  

1. ลกูคา้สามารถโอนเงนิผา่นตู ้ATM หรอื 
Internet Banking ได ้โดยนําหลกัฐานการ
ชาํระเงนิโดยวธิดีงักลา่วแนบมา 

 

3. สมัครใชบ้รกิารซื*อ
ขายผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต 

- ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

4. การขอ
เปลี&ยนแปลง
ขอ้มลูตา่งๆ 

1. ใบคําขอเปลี&ยนแปลงขอ้มูล 
2. สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 1 

ชดุ 
3. หลกัฐานที&ตอ้งการเปลี&ยนแปลงขอ้มลู 

เชน่ สาํเนาหนา้ Book Bank หรอืใบ
เปลี&ยนชื&อ เป็นตน้ พรอ้มสําเนาถกูตอ้ง 

 

 
เลขบญัชธีนาคารสาํหรับโอนเงนิ 
ชื&อบัญช ี“บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั เพื&อจองซื*อหน่วยลงทนุ” 
 

 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
สาขาลมุพนิ ี
เลขที&บัญช ี889-1-01361-5  

ธนาคารไทยพาณชิย ์
สาขาอาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี 
เลขที&บัญช ี227-3-01446-6  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขาสวนพล ู
เลขที&บัญช ี064-1-06608-7 

 

ธนาคารกรงุเทพ 
สาขาสวนพล ู
เลขที&บัญช ี200-3-03485-3  

ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี 
เลขที&บัญช ี539-0-00105-5  

ธนาคารกรงุไทย 
สาขาควิเฮา้ส ์ลมุพนิี 
เลขที&บัญช ี492-6-00046-6 

 

ธนาคารทหารไทย 
สาขาอาคารสาทร ซติี* 
เลขที&บัญช ี004-1-10428-2  

ธนาคารยโูอบ ี
สาขาอาคารไทยวา 
เลขที&บัญช ี794-3-63067-8  

ธนาคารซไีอเอ็มบไีทย 
สาขาสํานักสลีม 
เลขที&บัญช ี800-0-22888-4 

 

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ 
สํานักงานใหญ ่
เลขที&บญัช ี000-113-000-003-33  

ธนาคารทสิโก ้
สํานักงานใหญ ่
เลขที&บญัช ี0001-114-005064-7 

 

 

 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั 

 Land and Houses Fund Management Company Limited 

 



ทะเบียนบาน                    ท่ีอยูท่ีทำงาน                          อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................

เช็คขีดครอมส่ังจายในนามของขาพเจา และนำสงทางไปรษณียตามท่ีระบุไวขางตน
นำเงินเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจา  ธนาคาร ................................................................................................................................ สาขา ....................................................................................................

ประเภทบัญชี   ออมทรัพย กระแสรายวัน    เลขท่ีบัญชี .............................................................................................................................................................................................

รายช่ือผูมีอำนาจลงนาม .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

โดยการลงลายมือช่ือขางลางน้ี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีกรอกขางตนเปนจริง และเปนปจจุบันทุกประการ หากมีการเปล่ียนแปลงขอมูลใด ขาพเจาจะแจงใหบริษัทจัดการทราบทันที ขาพเจารับทราบและ 
ตกลงท่ีจะปฏิบัติและผูกพันตามเง่ือนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของกองทุนของบริษัทจัดการหรือท่ีบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในภายหลังทุกประการ

การเงิน/ธนาคาร    สหกรณ     ธุรกิจคาขายอัญมณี / วัตถุโบราณ / คาทอง
อสังหาริมทรัพย    ประกัน     โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ 
สำนักงานกฎหมาย / บัญชี   การทองเท่ียว   ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ
โบสถ / วัด / มูลนิธิ     ธุรกิจคาสิโนและการพนัน  ธุรกิจสงออก/นำเขา

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................................................

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ      แพทย / พยาบาล   
พนักงานบริษัทเอกชน          เจาของกิจการ
นักการเมือง          อาชีพอิสระ

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..............................................................

คำขอเปดบัญชี
(บุคคลธรรมดา)

เลขที ่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั ้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุ งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2286-3484, 0-2679-2155 Fax. 0-2286-3585, www.lhfund.co.th วันท่ี

เลขท่ีผูถือหนวยลงทุน 
ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ประเภทบัญชี       บัญชีเด่ียวสำหรับบุคคลธรรมดา         บัญชีรวมสำหรับบุคคลธรรมดา                          

ลายมือผูขอเปดบัญชีบัญชีรวม
-----------------------------------------------------------------------

ลายมือผูขอเปดบัญชี
-----------------------------------------------------------------------

สำหรับเจาหนาท่ี 

KYC Level     ................................................

Risk Profile  ................................................

ผูแนะนำการลงทุน รหัสผูแนะนำการลงทุน ผูบันทึกรายการ ผูอนุมัติ

คำนำหนา    นาย  นาง   นางสาว  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................................................

ช่ือผูถือหนวยลงทุน ................................................................................................................................................................................... วันเดือนปเกิด (ระบุเปน ค.ศ) ..........................................................

ช่ือภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................................................ อายุ ........................ ป 

ประเภทบัตร      บัตรประชาชน บัตรขาราชการ หนังสือเดินทาง อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................. สัญชาติ .............................  ถ่ินท่ีอยู (ประเทศ) .............................

เลขท่ี ................................................................................................. ออกโดย .............................................................. วันท่ีออก ............................................. วันท่ีหมดอายุ .............................................

สถานภาพ           โสด หยา หมาย สมรส (โปรดระบุช่ือ-สกุล คูสมรส) ......................................................................................... บัตรประชาชนเลขท่ี .....................................................

วุฒิการศึกษา    ต่ำกวาปริญญาตรี     ปริญญาตรีหรือเทียบเทา     ปริญญาโทหรือเทียบเทา     สูงกวาปริญญาโท      ไมระบุ

ช่ือบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ    1)........................................................................................................................................................................................ วันเดือนปเกิด .....................................................

              2)........................................................................................................................................................................................ วันเดือนปเกิด ....................................................

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่ีอยูปจจุบัน .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สถานท่ีทำงานของผูขอเปดบัญชี ........................................................................................................ ตำแหนงงาน .................................................................................... โทร. .............................................

(อายุต่ำกวา 20 ป)

    นอยกวา 50,000 บาท            50,001 – 100,000 บาท  
    100,001 – 300,000 บาท            300,001 – 500,000 บาท
    500,001 – 1,000,000 บาท           1,000,001 บาทข้ึนไป

    เงินเดือน / คาจาง         ธุรกิจสวนตัว 
    เงินปนผล / ดอกเบ้ีย / เงินออม         มรดก / ของขวัญ 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...............................................................

ออมเงิน        ใชจายยามเกษียณ 
สรางผลตอบแทน        ลงทุนเพ่ือประโยชนดานภาษี 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...........................................................

วัตถุประสงค ในการลงทุน

อาชีพ 

ทานเปนนักการเมืองหรือเปนผูเก่ียวของกับนักการเมือง   ไมเปน / ไมเก่ียวของ  มีตำแหนงทางการเมือง / มีความสัมพันธเก่ียวของเปน ...................................................  

ประเภทธุรกิจ 

รายไดตอเดือนแหลงท่ีมาของเงินลงทุน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)

ประวัติการกระทำผิดตามกฏหมายฟอกเงินในชวง 3 ปท่ีผานมา       มี   ไมมี      

สถานท่ีติดตอ (สงเอกสาร)

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

จังหวัด .........................................................................................  ประเทศ ......................................................................................  รหัสไปรษณีย ................................................................................... 

โทรศัพท (บาน) ........................................................................... (ท่ีทำงาน) ...................................................................................  (มือถือ) ............................................................................................. 

โทรสาร .......................................................................................  E-Mail .......................................................................................  

การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนและเงินปนผล (ถามี) 

เง่ือนไขการลงนาม – เฉพาะกรณีบัญชีรวม ลงนามคนเดียว     ลงนามรวมกัน 2 คน          อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

NP420-2019-F012



 

ปรบัปรงุ 22 กนัยายน 2558                                                                                                                         หน้า 1 จาก 2 

                                                                                                                 ประเภทลกูค้าบคุคลธรรมดา 
 

แบบฟอร์มการทาํความรู้จักลูกค้าแบบฟอร์มการทาํความรู้จักลูกค้า  ((KKYYCC))  สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา  
ข้อมูลในส่วนที# 1 และ 2 ของลูกค้ารายใหม่ที#เปิดบัญชีหรือก่อนทาํธุรกรรมครั/งแรก 
 

ส่วนที# 1 ข้อมูลพื /นฐานของลูกค้า ให้ทําเครื#องหมาย ���� ในช่อง         โดยการสอบถามข้อมูลลูกค้า และต้องระบุทุกข้อ ซึ#งเป็นไปตามที#กฎหมายกําหนด 
ชื�อบญัชีลกูค้า : ................................................................... ..สญัชาติ ...................เลขบตัรประจําตวั.................................. 
ถิ�นที�อยู(่ประเทศ) ............................เพศ................วนัเดือนปีเกิด.................................................สถานภาพ ............. ........ 
ชื�อ-นามสกลุคู่สมรส...................................................เลขบตัรประจําตวัคู่สมรส.................................. 

 
หน่วยงานที�ดแูลลกูค้า : ................ 

 
รหสัเจ้าหน้าที� : ......................... 

ชื�อผู้ รับมอบอํานาจ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ ผู้ มีอํานาจในการสง่คําสั�งแทนลกูค้า (ถ้ามี) : …………………...……………………………………………….........…………………………………………….. 
 

1 ชื�อ-ที�อยู ่ที�ทํางาน 
ที�อยูต่ามทะเบียนบ้าน 
สถานที�สะดวกในการติดตอ่ 
อาชีพ 

........................................................................................................................................................... ตําแหน่ง .........................โทร............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....โทร……………….......          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....โทร)............................  
       บริษัท                                   รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ           เจ้าของกิการ                                นกัเรียน-นกัศึกษา               อื�น ๆ (ระบ)ุ.................... 

2 ฐานะการเงิน  
(รายได้เฉลี�ยต่อเดือน) 

       ตํ�ากวา่  50,000 บาท      50,001 – 100,000 บาท                  100,001 – 300,000 บาท 
       300,001 – 500,000 บาท     500,001 – 1,000,000 บาท                                    1,000,000 บาทขึ @นไป 

3 แหลง่ที�มาของรายได้        เงินออม                                ธุรกิจสว่นตวั                               รับจ้าง                                         มรดกหรือของขวญั            ขายหลกัทรัพย์,หน่วยลงทนุ 
       ขายอสงัหาริมทรัพย์               เงินเดือน                                    ค่าธรรมเนียมนายหน้า                  อื�นๆ (ระบุ) ........................... (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

4 วตัถปุระสงค์ในการทําธุรกรรม        หลกัประกนัหลงัเกษียน          เพื�อการลงทนุ                              เก็งกําไร                                      ประโยชน์ทางภาษี              ศึกษาเรียนรู้ 
       ทนุการศึกษา                         อื�นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................... (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

5 ประสบการณ์การลงทนุ        ไมมี่                                      1 – 3 ปี                                      3 – 6 ปี                                        6 – 15 ปี                            15 ปีขึ @นไป       
       อื�นๆ(ระบ)ุ  ............................................................................................................................................................................................................... 

6 
 
 

ลกัษณะการทําธุรกรรม 
 
 

       เพื�อตนเอง     
       เพื�อบคุคลอื�น (ผู้ รับประโยชน์และผู้ มีอํานาจควบคมุการทําธุรกรรมในทอดสดุท้าย)  ระบชืุ�อ – สกลุ ................................................................................. 
      ความสมัพนัธ์กบัผู้ เปิดบญัชี .................................................................................เลขบตัรประชาชน ........................................................................... 

7 ข้อมลูเพิ�มเติม        ข้าพเจ้าเป็นนกัการเมืองหรือมีความสมัพนัธ์เกี�ยวข้องกบันกัการเมือง              ข้าพเจ้าเคยมีประวติัการกระทําความผิดตามกฏหมายฟอกเงิน 
       ข้าพเจ้ามีอาชีพที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจดงันี @ สํานกังานกฏหมาย ธุรกิจซื @อขายเพชรพลอย วตัถโุบราณ ทองคํา ธุรกิจแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ บริการโอน
เงิน สถานคาสิโนและการพนนั โรงงานผลิตอาวธุ ตวัแทนขายอาวธุ  หรือตวัแทนขายหรือผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ ยืมเงินนอกระบบ 
                                                                              ลงชื�อ .................................................................. ลายมือชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ / ผู้แทนตามกฏหมาย 
                                                                                       (…………………………...…………….…)Signature of Unitholder / Legal Representative 
                                                                                           วนัที� ............../................/................ 

 

ส่วนที# 2 ข้อมูลที#ต้องตรวจสอบ และสอบถาม  ให้ทาํเครื#องหมาย ���� ในช่อง       หน้าข้อความที#เหมาะสม 

1 การตรวจสอบข้อมลูและเอกสาร ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูลกูค้าในใบคําขอ (แบบฟอร์มใบคําขอเปิดบญัชี) และส่วนที� 1 ของแบบฟอร์มนี @ แล้ว    
        ข้อมลูครบถ้วน            ข้อมลูไมค่รบถ้วน (ระบ)ุ  ............................................................................................................................. 
ได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ (ตามที�กําหนดในภาคผนวก) แล้ว   
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไมค่รบถ้วน (ระบ)ุ  …….……........................................................................................................... 

2 การตรวจสอบรายชื�อลกูค้ากบั
รายชื�อเฝ้าระวงั 

ได้ตรวจสอบชื�อของลกูค้า ผู้ รับประโยชน์ในรายชื�อ PEPs / Sanction List / NCCT แล้ว 
        ไม่พบชื�อลกูค้าใน List ต่างๆ    
        พบชื�อลกูค้าใน List (ระบ)ุ ............................................................................... (ให้จัดทํา Checklist ในหน้า 2 สว่นที� 3 และสว่นที� 4 ด้วย)  

3 การตรวจสอบชื�อ, วนัเดือนปีเกิด
และสญัชาติ (หรือผู้ รับมอบ
อํานาจ) 

ได้ตรวจสอบรูปพรรณของลกูค้า ชื�อ, วนัเดือนปีเกิด, และสญัชาติของลกูค้าจากเอกสารการแสดงตนฉบบัจริง (ที�มีรูปถ่าย) พร้อมลงนามในสําเนาเอกสาร เพื�อ
รับรองการตรวจสอบกบัเอกสารฉบบัจริง ดงัตอ่ไปนี @  
        บตัรประชาชน            หนงัสือเดินทาง (Passport)                ใบต่างด้าว      อื�นๆ (ระบ)ุ ................................ 

4 การตรวจสอบที�อยู ่ ได้ตรวจสอบที�อยูจ่ากหลกัฐานที�นํามาแสดงดงัต่อไปนี @ 
        บตัรประชาชน            ใบเสร็จรับเงินภาษีอากร                ใบแจ้งหนี @ค่าสาธารณปูโภค     อื�นๆ (ระบ)ุ ................................ 

5 ประมาณการการทําธุรกรรมต่อเดือน ประมาณจํานวนธุรกรรมและประเภทธุรกรรมที�เกี�ยวข้องกบับญัชีนี @ ...................................................................................................................................... 
6 กรณีลกูค้าระดบั 2 ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของวตัถปุระสงค์ในการเปิดบญัชีหรือทําธุรกรรม 

        เหมาะสม             ไมเ่หมาะสมเพราะ (ระบ)ุ  .......................................................................................................................... 
ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของอาชีพ ตําแหน่งหน้าที� และแหลง่ที�มาของเงินที�นํามาลงทนุ 
        เหมาะสม             ไมเ่หมาะสมเพราะ (ระบ)ุ  .......................................................................................................................... 
ได้พิจารณาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัผู้ รับประโยชน์ของลกูค้า 
        ไมมี่ความสมัพนัธ์             มีความสมัพนัธ์ (ระบ)ุ  ............................................................................................................................... 

 

บันทกึรายละเอียดโดยพนักงาน หรือตวัแทน 
ชื�อ  ...................................ตําแหน่ง........................... 
ความเห็น  ................................................................. 
................................................................................. 
        ระดบั 1             ระดบั 2            ระดบั 3 
ลายเซน็..................................................................... 
วนัที�.......................................................................... 

ตรวจสอบ / อนุมัต ิ(ลูกค้าระดบั 1 และ 2) โดยเจ้าหน้าที#
บริหาร / ผู้บริหารตามอํานาจอนุมัติ 
ชื�อ  ........................................ตําแหน่ง................................. 
ความเห็น  ............................................................................ 
............................................................................................. 
ลายเซน็ ................................................................................ 
วนัที� ..................................................................................... 
 

ผู้บริหารระดบัสูงหรือผู้ที#ได้รับมอบอํานาจอนุมัต ิ
(ลูกค้าระดบั 1 และ 2 กรณีเอกสารการทาํ KYC ไม่
ครบถ้วน)  
ชื�อ  ........................................ตําแหน่ง................................. 
ความเห็น  ............................................................................ 
............................................................................................. 
ลายเซน็ ................................................................................ 
วนัที� ..................................................................................... 

เจ้าหน้าที# AML/CFT (ได้ตรวจสอบชื�อของ
ลกูค้า ผู้ รับประโยชน์ในรายชื�อ PEPs / 
Sanction List / NCCT แล้ว 
        ไม่พบชื�อลกูค้าใน List ต่างๆ   
พบ   ชื�อลกูค้าใน List (ระบ)ุ  
ลายเซน็.............................................................. 
วนัที� ................................................................... 



 

ปรบัปรงุ 22 กนัยายน 2558                                                                                                                         หน้า 2 จาก 2 

                                                                                                                 ประเภทลกูค้าบคุคลธรรมดา 
 

หมายเหต ุ: ลกูค้าความเสี�ยงระดบั 1 ให้กรอกสว่นที� 1 และสว่นที� 2 ข้อ 1-5 / ลกูค้าความเสี�ยงระดบั 2 ให้กรอกสว่นที� 2 ข้อ 6 ด้วย และลกูค้าความเสี�ยงระดบั 3 ให้กรอกทกุหน้า  (เอกสารนี @เป็นความลบัห้ามมิให้ลกูค้าทราบโดยเด็ดขาด) 
                    

ส่วนที# 3 โปรดกรอกข้อมูล หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มที#มีความเสี#ยงสูง ดังต่อไปนี / :  

1 ลกูค้าระดบั 3  
(Special Customer) 

เจ้าของบญัชีหรือผู้ มีอํานาจลงนามในบญัชี ลกูค้าผู้ ทําธุรกรรมเป็นผู้ ที�อยูใ่นกลุม่รายชื�อตามรายการดงัต่อไปนี @ (ทําเครื�องหมาย � ใน       ตามข้อเท็จจริง พร้อมทั @งระบุ
รายละเอียดด้วย 
        ลกูค้าเป็นนกัการเมือง หรือเกี�ยวข้องกบันกัการเมือง (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
        กรุณาระบตํุาแหน่งของนกัการเมือง หรือความสมัพนัธ์ ....................................................................................................................................... 
 
        ลกูค้ามีถิ�นฐานอยูใ่นกลุม่ประเทศที�มีความเสี�ยงสงู (กลุม่ประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือมีระบบการป้องกันการฟอกเงินที�ไมไ่ด้

มาตรฐานเพียงพอ (NCCTs / Tax Haven Countries) (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบชืุ�อประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�อยูใ่นกลุม่ NCCT หรือประเทศที�มีความเสี�ยงสงู .............................................................................. 
 
        ลกูค้าเป็นผู้ มีเงินได้จากแหลง่ที�มาในประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที�มีความเสี�ยงสงู (ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบชืุ�อประเทศ ......................................................................................................................................................................................... 
 
 ลกูค้าทําธุรกิจที�มีความเสี�ยงต่อการฟอกเงิน ได้แก่ ธุรกิจการพนนั ค้าอาวธุ หรือซื @อขายแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  
 (ดอูาชีพที�มีความเสี�ยงในด้านการฟอกเงิน – ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด) 
 กรุณาระบปุระเภทธุรกิจของลกูค้า ...................................................................................................................................................................... 
 
        อื�นๆ (ระบ)ุ ...................................................................................................................................................................................................... 

 
ส่วนที# 4 โปรดกรอกข้อมูลเพิ#มเติมให้สมบูรณ์ หลังจากที#ได้กรอกข้อมูลในส่วนที# 3 แล้ว :  

1 แหลง่ที�มาของ
สินทรัพย์ของลกูค้า 

ระบรุายละเอียดแหลง่ที�มาของสนิทรัพย์และมลูคา่สทุธิโดยประมาณสนิทรัพย์ของลกูค้ามีที�มาจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        ธุรกิจสว่นตวั   รายได้จากการรับจ้างทํางาน 
        การลงทนุ   มรดก 
        อื�นๆ (ระบ)ุ ........................................................................................................................................................................................ 
 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิโดยประมาณ : ........................................................ บาท 

2 การตรวจสอบข้อมลู
และเอกสาร 

ได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารยืนยนัแหลง่ที�มาของเงินที�นํามาลงทนุ และประเมินฐานะการเงิน (net worth)  แล้ว    
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบ)ุ  
........................................................................................................................  
        ฐานะการเงินเหมาะสม           ฐานะการเงินไม่เหมาะสม (ระบ)ุ  
.............................................................................................................. 

3 การตรวจสอบผู้ รับ
ประโยชน์ 

ได้ตรวจสอบรูปพรรณของผู้ รับประโยชน์ ชื�อ, วนัเดือนปีเกิด, และสญัชาติของลกูค้าจากเอกสารการแสดงตนฉบบัจริง (ที�มีรูปถ่าย) พร้อมลงนามในสําเนาเอกสาร เพื�อ
รับรองการตรวจสอบกบัเอกสารฉบบัจริง ดงัตอ่ไปนี @  

        บตัรประชาชน            หนงัสือเดนิทาง (Passport)                 ใบตา่งด้าว       อื�นๆ(ระบ)ุ  
....................................... 

4 การตรวจสอบอาชีพ 
ตําแหน่งและสถานที�
ทํางาน 

ได้ตรวจสอบอาชีพ ตําแหน่งหน้าที� และสถานที�ทํางานของลกูค้าแล้ว 
        เอกสารครบถ้วน            เอกสารไม่ครบถ้วน 
(ระบ)ุ  ........................................................................................................................ 

หมายเหต ุ: ทกุข้อที�จําเป็นต้องสอบถามหากได้รับคําตอบไมส่มบรูณ์ หรือไมค่รบถ้วน พนกังานต้องมีความเห็นที�เหมาะสมสนบัสนนุคําตอบนั @น และต้องให้เจ้าหน้าที�บริหารตรวจ และพิจารณาเหตผุล
ประกอบการตดัสินใจวา่จะเปิดบญัชีให้หรือไม ่
การเปิดบัญชีสําหรับลูกค้าระดับ 3 ต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที#ได้รับมอบอํานาจให้ทาํหน้าที#แทน  
 
ลายเซ็นผู้บริหารระดบัสงูหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจให้ทําหน้าที�แทน 
 
ชื�อ : ............................................................................. 
 
ตําแหน่ง : ............................................................................. 
 
วนัที� :           .............................................................................. 
 
ข้อกําหนด (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 



หมายเลขบัตรประชาชน

ใหเลือกคำตอบที่คิดวาดีที่สุดสำหรับนักลงทุนเพียง 1 คำตอบ

1. ปจจุบันทานอายุเทาไหร (กรณีบุคคลธรรมดา)
( 1 ) เกิน 60 ป    ( 2 ) 50 - 60 ป
( 3 ) 35 - 49 ป    ( 4 ) ต่ำกวา 35 ป

1. ธุรกิจกอตั้งมาเปนระยะเวลาเทาไหร (กรณีนิติบุคคล)
( 1 ) 1 - 3 ป   ( 2 ) 4 - 6 ป
( 3 ) 7 - 10 ป    ( 4 ) 10 ปขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาของทาน (กรณีบุคคลธรรมดา)
( 1 ) ต่ำกวาปริญญาตรี  ( 2 ) ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป

2. ประเภทธุรกิจ (กรณีนติิบุคคล)
( 1 ) อ่ืนๆ....................................... ( 2 ) สถาบันการเงิน

3. ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของทาน (หลักทรัพย หมายถึง 
หนวยลงทุน, หุนกู, หุน, พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารอนุพันธ)
( 1 ) ไมมี    ( 2 ) นอยกวา 1 ป
( 3 ) 1 - 5 ป   ( 4 ) มากกวา 5 ป 

4. ระยะเวลาท่ีทานคาดวาไมจำเปนตองใชเงินลงทุนในสวนนี้ 
( 1 ) นอยกวา 1 ป    ( 2 ) 1 - 3 ป
( 3 ) 3 - 7 ป   ( 4 ) มากกวา 7 ป

5. ทานตองการรายไดจากเงินลงทุนในสวนน้ีเพ่ือเปนคาใชจายประจำหรือไม 
( 1 ) ตองการมากท่ีสุด   ( 2 ) ตองการบาง
( 3 ) ตองการเพียงเล็กนอย   ( 4 ) ไมมีความตองการ

6. สัดสวนเงินลงทุนในสวนน้ีเมื่อเทียบกับทรัพยสินของทาน
( 1 ) มากกวารอยละ 60   ( 2 ) รอยละ 30 - 60  
( 3 ) รอยละ 10 - 30   ( 4 ) นอยกวารอยละ 10

7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนของทาน

( 1 ) ไมสามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเลย แมวาจะมีโอกาสไดรับ
      ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบาง
( 2 ) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนไดเล็กนอย เพื่อมีโอกาสไดรับ
      ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นบาง 
( 3 ) สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทน
      ที่สูงขึ้น 
( 4 ) อยากไดผลตอบแทนที่สูง โดยไมมีขอจำกัดในการลงทุน

แบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับความเสี่ยง
ของลูกคาในการลงทุนที่เหมาะสม

Customer Risk Profile Form

ชื่อ - นามสกุล

Passport No.

โทรศัพทมือถือ

ลงลายมือชื่อ (ผูลงทุน)

วันที่ทำแบบสอบถาม

8. การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความผันผวนสูง มักใหผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว 
แตมีความเส่ียงท่ีจะทำใหขาดทุนไดมากข้ึนไดเชนกัน ทานสามารถรับความเส่ียงจาก
การลงทุนได ในระดับใด
( 1 ) นอยท่ีสุด โดยตองการเนนการลงทุนที่สรางกระแสรายไดประจำและใหความ
      ปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แมวาจะไดรับผลตอบแทนในระดับต่ำที่สุด 
( 2 ) รับได ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุน
      ไดบางเพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในระยะยาว 
( 3 ) ปานกลาง โดยสามารถรับความเส่ียงไดพอสมควร เพื่อสรางโอกาสในการได
      รับผลตอบแทนท่ีสูงกวาในระยะยาว
( 4 ) มาก โดยสามารถรับความเส่ียงไดสูงสุด เพื่อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบ
      แทนท่ีสูงสุดในระยะยาว 

9. ในบางชวงเวลา การลงทุนโดยเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนจะใหผลตอบแทน
ในระดับที่ต่ำกวาเงินเฟอ ซึ่งอาจจะทำใหอำนาจในการซื้อลดลงได เมื่อพิจารณาถึง
เปาหมายในการลงทุนของทาน ขอใดตอไปน้ีตรงกับทานมากท่ีสุด 
( 1 ) เงินตนสำหรับการลงทุนตองปลอดภัย แมวาจะไดรับผลตอบแทนต่ำกวาอัตรา
      เงินเฟอ
( 2 ) รับความเส่ียงในการสูญเสียเงินตนไดบาง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจาก
      การลงทุนใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ
( 3 ) เนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาระดับเงินเฟอในระดับหน่ึง โดยสามารถรับความ
      เส่ียงได 
( 4 ) ตองการใหผลตอบแทนสูงกวาระดับเงินเฟอมากท่ีสุด โดยสามารถรับความเส่ียง
      ไดเต็มที่ 

10. ทานคิดวาทานจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมไดมากเพียงใด 
( 1 ) ต่ำกวารอยละ 10   ( 2 ) รอยละ 10 - 20
( 3 ) รอยละ 20 - 50    ( 4 ) มากกวารอยละ 50 

คำถามขอ 11 ใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการใหคำแนะนำ

11. สำหรับการลงทุน ในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตางประเทศต้ังแตรอยละ 
20 ของ NAV ทานสามารถรับ ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนไดหรือไม
(   ) ได      (   ) ไมได 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ หากภายหลัง
มีการเปล่ียนแปลงขอมูลและรายละเอียดดังกลาว ขาพเจาจะแจงใหบริษัททราบทันที

สำหรับเจาหนาท่ี

ลงลายมือชื่อเจาหนาที่
ผูแนะนำการลงทุน

เลขท่ี
ใบอนุญาต 

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 เปนตนไป

คะแนนท่ี ไดของลูกคา                                  คะแนน

        คะแนน   Risk Profile  ระดับความเส่ียง รับความเส่ียงเรื่อง
                 ของกองทุน  อัตราแลกเปล่ียน 

(   )  ต่ำกวา 15      ระดับ 1      ระดับ 1     (   ) ได 
(   )   15 -21      ระดับ 2   ระดับ 1 - 4     (   ) ไมได 
(   )  22 - 29      ระดับ 3     ระดับ 1 - 5
(   )  30 - 36      ระดับ 4       ระดับ 1 - 7
(   )  37 ขึ้นไป     ระดับ 5     ระดับ 1 - 8



สัดสวนการลงทุน

หากคะแนนไมถึง  15

  ระดับคะแนน    
 

  ระดับความเส่ียง    
     ของลูกคา

นักลงทุนที่รับความเส่ียงไดต่ำ
ตองการผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกวา  การฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอย ไมตองการ
ความเสี่ยงและมีวัตถุประสงค
การลงทุนในระยะส้ันๆ

ระดับ 1 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มีความ
เสี่ยงระดับ 2-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 20 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

15 - 21 คะแนน 
นักลงทุนที ่ร ับความเสี ่ยงได
ปานกลางถึงคอนขางต่ำ จัดเปน
ผูลงทุนที่รับความเส่ียงไดนอย 
เนนปกปองเงินลงทุน โดยมุงหวัง
โอกาสรับผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอ
จากการลงทุน

ระดับ 1 ถึง 4 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงระดับ 5-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 
20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

22 - 29 คะแนน 
นักลงทุนที ่ร ับความเสี ่ยงได 
ปานกลางถึงคอนขางสูง สามารถ
ยอมรับมูลคาการลงทุนท่ีลดลง
เปนคร้ังคราวได

ระดับ 1 ถึง 5 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงระดับ 6-8 ได แตไมควรเกินรอยละ 
20 ของเงินลงทุนทั้งหมด

30 - 36 คะแนน 
นักลงทุนที่รับความเส่ียงไดสูง
ทานสามารถรับความผันผวน
ของตลาดได และยอมรับการ
ขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบ
โตของเงินลงทุนและผลตอบ
แทนในระยะยาว

ระดับ 1 ถึง 7 และสามารถลงทุนในกองทุนที่มี
ความเส่ียงระดับ 8 ได แตไมควรเกินรอยละ 20 
ของเงินลงทุนทั้งหมด

37 คะแนนขึ้นไป 

1
ต่ำ

2.
ปานกลางคอนขางต่ำ

3
ปานกลางคอนขางสูง

4
สูง

5
สูงมาก

นักลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดสูงมาก
ทานสามารถรับความเสี่ยงใน
ระดับท่ีสูงมากได ตลอดท้ังยอมรับ
การขาดทุนอยางมีนัยสำคัญ
ได หากมีโอกาสไดรับผลตอบ
แทนสูงจากการลงทุน

ระดับ 1 ถึง 8

ประเภทนักลงทุน ระดับความเส่ียงที่สามารถลงทุนได

ระดับความเส่ียงท่ีคุณรับได

คำแนะนำเร่ืองการจัดสรรการลงทุน ( Basic Asset Allocation )

กองทุนรวมตลาดเงิน
ท่ีลงทุนเฉพาะในประเทศ

ระดับเส่ียงสูงระดับเส่ียงต่ำ

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมท่ีมีการลงทุน
ในทรัพยสินทางเลือก

1 2 3 4 5 6 7 8

ระดับความเส่ียงของกองทุน

1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

2. กองทุนรวมตลาดเงิน

ระ
ดับ

ต่ำ

มีนโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก 
หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผล
อื่นตามท่ีสำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบ
กำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ปนับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสิน
หรือเขาทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใดขณะหนึ่ง 
ไมเกิน 3 เดือน

มีนโยบายลงทุนในตางประเทศบางสวน แตไมเกินรอยละ 50 ของ NAV 
โดยลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนด
ชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 
1 ปนับแตวันท่ีลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทำสัญญาน้ัน รวมท้ังมี portfolio 
duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไมเกิน 3 เดือน

3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

มีนโยบายเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 
80 ของ NAV

4. กองทุนรวมตราสารหน้ี

มีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป 

มีนโยบายลงทุนไดท้ังในตราสารทุนและตราสารหน้ี

มีนโยบายมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม
โดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

มีนโยบายลงทุนในทรัพยสินท่ีเปนทางเลือกใหมในการลงทุนหรือมีโครงสรางซับซอน
เขาใจยาก เชน commodity/gold fund /oil fund/derivatives ท่ีไมใชเพ่ือ hedging 
ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝงท่ีไมคุมครองเงินตน  

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉล่ียรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 
65 ของ NAV 

5. กองทุนรวมผสม

6. กองทุนรวมตราสารทุน

7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

8. กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก

ระ
ดับ

ปา
นก

ลา
งถึ

งค
อน

ขา
งต

่ำ
ระ
ดับ

ปา
นก

ลา
งถึ

งค
อน

ขา
งส

ูง
ระ
ดับ

สูง
ระ
ดับ

สูง
มา

ก

หมายเหตุ  
1. กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศที่ ไมปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน
  ทั้งจำนวนผูขายตองเตือนผูลงทุนถึงความเสี่ยง FX ในทุกกรณีไมวาผูลงทุนจะมี 
  risk profile อยางไร
2.การขายกองทุนประเภทเส่ียงสูงมาก ผูขายจะตองใหคำแนะนำแกผูลงทุนถึงลักษณะ
  ของกองทุนและความเส่ียงโดยละเอียดในทุกกรณี

ประเภทผูลงทุน

เสี่ยงต่ำ  > 60%

 > 70%

 > 60%

 > 40%

 > 30%

 < 20%

 < 20%

 < 10%

 < 10%

 <  5%

 < 10%  <  5%

 < 10% 

 < 10%

 < 20%

 < 30%

 < 20% 

 < 30%

 < 40%

 < 60%

เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

เสี่ยงสูง

เส่ียงสูงมาก

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น

ตราสารหน้ีภาครัฐ
ที่มีอายุ > 1 ป

ตราสารหน้ี
ภาคเอกชน ตราสารทุน การลงทุน

ทางเลือก *

* รวมถึง สินคาโภคภันฑ สัญญาซื้อขายลวงหนา

คำเตือน

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน
- ลูกคายินยอมใหขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองแทจริงแกผูแนะนำการลงทุนเพ่ือประกอบการจัดทำแบบประเมิน Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทำแบบสอบถามน้ีเพื่อประโยชน ในการรับทราบ
  ความเส่ียงในการลงทุนที่รับไดของตนเอง
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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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25% 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท : ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อลูกค้า...................................................................................  วันที่................................................. 



 

 

 
ข้อตกลงในการรับบริการ 
 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท า

แบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับได้ของตนเอง 
 ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจง้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์เท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัท

หลักทรัพย์ยอมรับถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าไดแ้จ้งและผลการประเมินดังกล่าว   
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ท าการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้าและไดแ้จ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ

ลงทุนของลูกค้า ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากข้อมูลท่ีลูกค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท) และลูกค้ารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแล้ว 

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

 การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้า และอาจมไิด้เป็นไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีได้รับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกค้ายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือว่าลูกค้าตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกค้ายอมรับว่าการด าเนินการลงทุนของลูกค้าอาจไม่
เป็นไปตามผลการประเมินและอาจไมแ่น่นอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได้ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลักทรัพย์ไม่มคีวามรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกค้า 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไม่จ าต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

แบบประเมิน การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมไีว้เพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเท่าน้ัน  ซ่ึงลูกค้าได้อ่านค าเตือนข้างต้นและ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วและลูกค้าได้เข้าใจและตกลงตามค าเตือนและข้อตกลงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

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

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

น้อยกว่า 15 1 เสี่ยงต่ า 
15-21 2 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ า 

22-29 3 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง 

30-36 4 เสี่ยงสูง 
37 ขึ้นไป 5 เสี่ยงสูงมาก 



 

 

 
ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงินฝากและตรา
สารหนี้ระยะสั้น 

ตราสารหนี้ภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 

ปี 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก* 

เสี่ยงต่ า >60% <20% <10% <5% 

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

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

เสี่ยงสูง <10% <40% <40% <20% 

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

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท 
ตราสารที่สามารถลงทุนได ้

หากคะแนนน้อยกว่า 15  แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงต่ า 
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
ธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย 

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้บางส่วน  

หากคะแนนตั้งแต่ 22 - 29 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนท่ีลดลงเป็นคร้ัง
คราวได ้ 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ปานกลาง  

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

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

หากคะแนนตั้งแต่ 37 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง 
แม้จะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร 

ท่านเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 
 ตราสารหน้ี 
 ตราสารทุน 
 ตราสารอนุพันธ์ได้บางส่วน 

 



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

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

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

U.S. Employer Identification Number:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 _____________________ 
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