
 

คําชี� แจงในการกรอกแบบฟอรม์เปิดบญัชี FundConnext 

1. ไม่ต้องลงวันที�ในเอกสาร 

2. ในการกรอกข้อมูลของผู้เปิดบัญชี เช่น วันที�บัตรประชาชนหมดอายุ และ 

วันเดอืนปีเกดิ จะต้องกรอกเป็น ค.ศ.  

3. กรอกเอกสารผดิ / มีการลบ-ขีดฆ่า ต้องลงนามกาํกบัทุกจุด  

4. ถ้าลูกค้ามีสถานะสมรส ต้องเปิดเผยข้อมูลของคู่สมรสให้ครบถ้วน โดยใส่ชื�อ 

/เลขที�บัตรประชาชน / วันหมดอายุของบัตรประชาชน (กรอกเป็น ค.ศ.) 

และหากมีบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถงึ 20 ปีและยังไม่ได้สมรส) 

ต้องเปิดเผยข้อมูลดังนี9  ข้อมูลเลขที�บัตรประชาชน / วันหมดอายุของบัตร

ประชาชน (กรอกเป็นค.ศ.) / วันเดือนปีเกดิของบุตร (กรอกเป็น ค.ศ.) 

5. ลูกค้าใส่ข้อมูลสถานที�ทาํงาน (แบบเตม็) พร้อมที�อยู่ให้ครบถ้วน / 

ประเภทธุรกจิ /อาชีพ 

  เอกสารประกอบการเปิดบญัชี FundConnext 
 

1. สาํเนาบตัรประชาชน หนา้-หลงั  พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง จาํนวน 1 ใบ 
2. สาํเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (SCB, KBANK, BAY,BBL ) พร้อม 

รับรองสาํเนาถูกต้อง จาํนวน 1 ใบ 
3. สาํเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง จาํนวน 1 ใบ 

 
*หมายเหต ุในการปริ9นเอกสารเพื�อกรอกข้อมูล ให้ปริ9นหน้าละแผ่นเทา่นั9น (ไม่ใช้หน้าหลัง) 

 

สอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิได้ที�ฝ่าย Business Development (Selling Agent) 
โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870, 3871  
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&'()*+,./0!12$ Applicant Signature
( )

 !"#$%&'()$*(+ ,-!./ Monthly Income ,Baht/0

123'4.567!8(4 !"#$% Source of Income0

< 15,000

 !"# $%&# Salary
 !"#&&' Savings

*+-.&/23+."4 Own Business

15,001 6 70,000

'+$. Inheritance

 !"# .89:; Retirement Fund
&%=#> (?*+$+-/3) Other (Please specify)

100,001 6 500,000

70,001 6 50,000
500,001 6 1,000,000

50,001 6 100,000
@ 1,000,000

.A+C!D3# Investment

123'4.567!8(4 !"#$%9!:; <).= Source of Income>s Country0
*+- DEGD: Thailand

( C%&.G$H'A..JKA 1 LH& You can select more than 1 item)

&%=#> (?*+$+-/3) Other (Please specify)

.'!+)?"75; <@A&D:! : <.EFD$:G27!"H(:)4D+2 *(#7'0
Jo you have any money laundering infringement recordK

.'!+);L++A::! )7*(42 *():56"@8%(4:A-+A::! )7*(4 2 *(-N??3.5675OP!+Q!R.!4:! )7*(42 *(#7'0
Tre you a politician or connected to any Uolitical personK

MNK Yes G'KMNK Qo

MNK Yes G'KMNK Qo

MNK Yes G'KMNK Qo

.'!+)?"PV:;GD)OW:!  A-.EWN :  7.!4:! )4D+9!:OP!-A+.!4:! )4D+(*6+2 *(#7'0
Xave you ever been denied to process transaction from other Ynancial institutionsK

UVHW#-#XCV.ZHA Referral UVH+[/ *\$/[]N9 ^ccepted By

ผู้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายและธุรกรรมในบัญชี

ข้าพเจ้าเปิดบัญชีเพื่อประโยชน์ของตัวข้าพเจ้าเอง :

ถ้าไม่ใช่  โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของ

บัญชีที่แท้จริงและเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง จากการทำธุรกรรม

ในบัญชีนี้ ("บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย")  เช่น  ผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์ในเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น

ชื่อ/นามสกุล ของบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย : ......................................................

ไม่ใช่  

ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่

มิได้ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี่

ติดต่อ โทรศัพท์....................................

วันที่...............................

ใช่

เวลา..................... น.

การลงนามในแบบคำขอเปิดบัญชี / บันทึีกข้อตกลง และ / หรือสัญญาแนบท้ายต่างๆ 

















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 _____________________ 


	1 ปะหน้า FUNDCONNEXT
	2 FUNDCONNEXT_form_Individual (2)
	3 FATCA
	4 IC



