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z เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน /Unitholder No.  -- 
แบบฟอร์มส ำหรับกำรเปิดบัญชีในตลำดทุน (บุคคลธรรมดำ) 
Account Opening Form For Capital Market (Individual) 

     ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเปิดบัญชีเพ่ือซ้ือขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดกำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
(บริษัทจัดกำร) โดยข้ำพเจ้ำได้ระบขุ้อมูลในใบค ำขอเปิดบัญชีตำมรำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้ และตกลงย่ืนเอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตำมที่ 
บริษัทจัดกำรก ำหนด /I would like to open an account for the trading of investment units of a mutual fund established and managed by Krung Thai Asset 
Management Public Company Limited (Management Company), where I have specified the information in the account opening application form as 
follows: and agree to submit documents supporting the opening of the correct account and is current according to designated management company

วันที ่/ Date --
ประเภทบัญชี / Account Type  :     บญัชีตนเอง / Self account    บญัชีเพื่อ / For Account     

  บญัชีโดย / By Account     บญัชีร่วม (ส ำหรับกองทุนรวม) / Joint account (for mutual funds) 

1. ข้อมูลประกอบกำรเปิดบัญชี / Individual Investor Information - For Account Opening

1.1 ค ำน ำหน้ำ / Title        นำย / Mr.   นำง / Mrs.   นำงสำว / Miss   อื่น ๆ / Other  ………………………………………. 
1.2 ช่ือ - นำมสกลุ: ภำษำไทย / Thai   ...............................................................................................................................................................................................................

 Name – Surname : ภำษำองักฤษ / English   ............................................................................................................................................................................................................ 
1.3  ประเทศเจ้ำของสัญชำติ / Nationality  ..................................................................................................................................................................................................................... 
1.4  สถำนภำพ / Marital Status         โสด / Single    สมรส / Married 

  ขอ้มูลคู่สมรส / Marital Status  ช่ือ - นำมสกุล : ภำษำไทย / Thai    ........................................................................................................................................................ 
 Name – Surname : ภำษำองักฤษ /English ....................................................................................................................................... 

1.5  วันเดือนปีเกิด / Date of Birth    --
1.6  ประเภทหลกัฐำน / ID Type  

 บตัรประชำชน  เลขท่ี / ID Card No.  ----
 หนงัสือเดินทำง เลขท่ี / Passport No.    ประเทศท่ีออก / Issuing Country……………………………………............ 

วนัหมดอำย ุ/ Expiry Date  --    
 บตัรคนต่ำงดำ้ว เลขท่ี / Alien Registration Card No.  ----
วนัหมดอำย ุ/ Expiry Date   -- 

1.7  ท่ีอยู่ปัจจุบัน /  Current Address 

 ตำมบตัรประชำชน / ID Card 

 อื่น ๆ(โปรดระบขุอ้มูลดำ้นล่ำงน้ี)  / Other (Please specify below) 
  เลขท่ี / Address No. …..………...…  หมู่ท่ี  / Moo No. ……………...….  อำคำร/หมู่บำ้น / Building/Mooban ……………………….………....…...…………  

  ชั้น / Floor……….… ซอย / Soi …………..…………   ถนน / Road …………………..……..  แขวง/ต ำบล / Sub district/Tambon…………………….……… 
  เขต/อ ำเภอ / District/Amphur …………………………….………………….  จงัหวดั / Province …………………………………………..………….…………………

  รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ..……………………………………………….  ประเทศ / Country …………………………………………………………………………
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1.8 ท่ีอยู่ในกำรจัดส่งเอกสำร / Mailing Address   
 ตำมอีเมลในขอ้ 1.9 (ขอ้มูลติดต่อ) (หำกท่ำนเลือกช่องทำงอีเมล บริษทัจะจดัส่งเอกสำรในช่องทำงอีเมลเป็นช่องทำงหลกั) / E-mail  (If 
you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)  

 โทรสำร / Fax …………………………………………………............…...     
         ตำมบตัรประชำชน / ID Card               ตำมท่ีอยูปั่จจุบนั / Current Address   
         ตำมท่ีอยูส่ถำนท่ีท ำงำน (ขอ้ 1.11)  / Workplace Address             อ่ืน ๆ (โปรดระบขุอ้มูลดำ้นล่ำงน้ี) / Other (Please specify below) 

เลขท่ี / Address No. .………......…………. หมู่ท่ี / Moo No. …...……….  อำคำร/หมู่บำ้น / Building/Mooban ……..…....................................…………………  
ชั้น /Floor ….............…… ซอย / Soi ………….......…………………..  ถนน / Road  …..................................................................................……………..…………………….   
แขวง/ต ำบล / Sub-district/Tambon………........................………..………  เขต/อ ำเภอ / District/Amphur …...........................................................………………….  
จงัหวดั / Province …….......................………………........ รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ..……..........……………….  ประเทศ / Country ………............…..…….. 

1.9 ข้อมูลติดต่อ / Contact Information 

       โทรศพัทมื์อถือ /  Mobile Phone …………………………………………….....................   
       โทรศพัทพ้ื์นฐำน / Home Telephone…..............……………… โทรสำร / Fax ………...............………....  อีเมล / E-mail ………….................………................. 
 
1.10 อำชีพ / Occupation 

        เกษตรกร / Agriculturist  นกัลงทุน / Investor  แม่บำ้น/พ่อบำ้น / Housewife 
        นกัเรียน/นกัศึกษำ / Student  พระภิกษุ/นกับวช / Buddhist 

Monk / Priest 
 เกษียณอำย ุ/ Retirement 

     กรณีเลือกกลุ่มอำชีพดังต่อไปนี ้โปรดระบุท่ีอยู่สถำนที่ท ำงำนและต ำแหน่งงำนในข้อ 1.11 ด้วย / If you choose the following 
occupations, Please also specify workplace address in article 1.11 

 พนกังำนรัฐวิสำหกิจ / State 
Enterprise Employee 
 แพทย/์พยำบำล / Doctor /Nurse 
 ขำ้รำชกำร / Government 

Employee 
 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ / Other  
(Please specify) .............................................. 

 พนกังำนบริษทั / Corporate 
Employee 
 ครู/อำจำรย ์/ Teacher 
 เจำ้ของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตวั / 
Business Owner 
 

 กิจกำรครอบครัว / Family Business 

 นกักำรเมือง / Politician 
 อำชีพอิสระ / Self-Employed 
 

 

 
1.11 ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน / Workplace Address 
        ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / Company name  ................................................................................ เลขท่ี / Address No.  .…….....……….  หมู่ท่ี / Moo No.  …...……….. 
        อำคำร/หมู่บำ้น / Building/Mooban  ……..…..............………………  ชั้น / Floor …........……......  ซอย / Soi …………..............................……………………….…..          
        ถนน / Road  …………..................…….  แขวง/ต ำบล/ Sub-district/Tambon ............…………...….…  เขต/อ ำเภอ / District/Amphur ……........…………... 
        จงัหวดั / Province …………………................…..  รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code..…..............…………  ประเทศ / Country  ………................…..……………… 
        ต ำแหน่งงำน / Position ............................................................................................................................................................................................................... ...................................... 
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1.12 ประเภทธุรกิจ (เฉพำะกรณอีำชีพอิสระ เจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว กิจกำรครอบครัว หรืออ่ืน ๆ) / Business Type (If you choose the 
Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other) 

 คำ้ของเก่ำ/วตัถุโบรำณ / Antique Trading 
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมำคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศำลเจำ้ /  

Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine 
 คำสิโน/กำรพนนั / Casino/Gambling 
 ประกนัภยั/ประกนัชีวิต / Insurance/Assurance 
 ธุรกิจรับคนเขำ้มำท ำงำนจำกต่ำงประเทศหรือส่งคนไปท ำงำนต่ำงประเทศ / 

Foreign Worker Employment Agency 
 อำวุธยทุธภณัฑ ์/ Armament 
 อสังหำริมทรัพย ์/ Property/Real Estate 
 ธุรกิจน ำเท่ียว/บริษทัทวัร์ / Travel Industry/Travel Agency 
 โรงแรม/ภตัตำคำร / Hotel/Restaurant  

 โอนและรับโอนเงินทั้งภำยในและต่ำงประเทศ / Domestic or International 
Money Transfer 

 สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำนบริกำร / Entertainment Business 
 แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ / Foreign Currency Exchange 
 กำรเงิน/ธนำคำร / Financial Service/Banking 
 คำ้อญัมณี/ทอง / Jewelry/Gold Trading 
 มหำวิทยำลยั/โรงเรียน/สถำนศึกษำ / University/School/Education Center 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  / Other (Please specify) ….................................................... 

1.13 วัตถุประสงค์กำรลงทุน (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) / Investment Objective 
 เพื่อกำรลงทุน / For Investment                                                เพือ่กำรเกษียณ  / Retirement Investment                                        

 เพื่อสิทธิประโยชน์ทำงภำษี / For Tax Benefits                    อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ / Other (Please specify)………………………..………….. 
1.14 ประเทศของแหล่งท่ีมำของรำยได้/เงินลงทุน / Country's Source of income/Investment Fund 

 ประเทศไทย / Thailand                    ประเทศอืน่ ๆ (โปรดระบุ) / Other countries (Please specify)………………………………………………. 
1.15 แหล่งที่มำของรำยได้ (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) / Source of Income( You can select more than 1 item) 

 เงินเดือน / Salary            มรดก / Inheritance             เงินออม / Savings            กำรลงทุน / Investment            
 เงินเกษียณ / Retirement Fund            ประกอบธุรกิจ / Own Business 
 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ / Other (Please specify) ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

1.16 รำยได้ต่อเดือน (บำท) / Monthly Income (Baht) 
 <= 15,000                    15,001 - 30,000               30,001 - 50,000                   50,001 - 100,000 
 100,001 - 500,000    500,001 - 1,000,000         1,000,001 – 4,000,000        4,000,001 – 10,000,000           > 10,000,000 

1.17 ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง /  End Beneficiary Information 
        ประเภทควำมสัมพนัธ์กบัผูเ้ปิดบญัชี       (1) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม / Spouse, Child or adopted child        
          Relationship with the account’s owner            (2) บคุคลท่ีเป็นเครือญำติท่ีนอกเหนือจำก (1) /relative other than (1)     
                                                                                    (3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify) ………………................................     

        ช่ือ – นำมสกุล / Name – Surname   : ..................................................................................... วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth  --  

             บตัรประชำชน  เลขท่ี  /ID Card No.  ----   
             หนงัสือเดินทำง เลขท่ี / Passport No.     ประเทศท่ีออก  /Issuing Country…...…………………......................……….  

        วนัหมดอำย ุ/ Expiry Date  --   

             บตัรคนต่ำงดำ้ว เลขท่ี / Alien Registration Card  ----    

        วนัหมดอำย ุ/ Expiry Date --   
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ท่ีอยู่ตำมประเภทหลกัฐำน / Address as specified in the identification document 
         เลขท่ี / Address No. .………......………….หมู่ท่ี / Moo No. …...………  อำคำร/หมู่บำ้น / Building/Mooban ……..…...................................…………………  

ชั้น / Floor ….............……  ซอย / Soi ………….......…………………..  ถนน /Road  …...............................................................................……………..…………………….                   

แขวง/ต ำบล / Sub-district/Tambon………........................………..………  เขต/อ ำเภอ / District/Amphur …........................................................………….………

จงัหวดั / Province …….......................………………........  รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ..……..........…………….  ประเทศ / Country ……….............…..…….. 

 

2. ข้อมูลเพิม่เติมเพ่ือกำรให้บริกำร / Additional information for service 
 

2.1 ส ำหรับประเภทบญัชี /      บญัชีเพื่อ / For Account    บญัชีโดย / By Account   
        Account Type                 บญัชีร่วม (ส ำหรับกองทุนรวม) / Joint account (for mutual funds) 
2.2 ช่ือบญัชี / Account Name............................................................................................................................. ........................................................................................................... 
2.3 เง่ือนไขกำรลงนำม / Condition of authorized Signatories 

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

2.4 บัญชีธนำคำรส ำหรับรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ดอกเบีย้ เงินปันผล / Bank Account for Unit Redemption and Dividend 
ล ำดบั 
/ No. 

บญัชี 
/ Bank Account 

ธนำคำร / Bank สำขำ / Branch เลขบญัชี / Account No. ช่ือบญัชี /Account Name 

1 บญัชีหลกั 
Primary account 

    

2 บญัชีส ำรอง 
Secondary account 

    

3 บญัชีส ำรอง 
Secondary account 

    

 
 
หมำยเหตุ : บญัชีธนำคำรส ำหรับรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ดอกเบ้ียและเงินปันผล ผูล้งทุนและเจำ้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนั / Remarks :  The bank’s 
account for receiving money selling back of investment unit, interest and dividend, the investor and the account owner shall be the same person. 
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ค ำรับรอง/ค ำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อควำมตำมข้อนีผู้กพนักบัเจ้ำของบญัชีร่วม/บุคคลท่ีปรำกฏช่ือในบัญชีทุกรำย) / 
Assurance/Confirmation of Person Applying for Opening an Account. (All joint account owners/persons named in the account 
are bound by the statements under these Clauses). 
 
                   ขำ้พเจำ้ขอรับรองและยืนยนัว่ำขอ้มูลท่ีให้ไวใ้นแบบฟอร์มกำรเปิดบญัชีเป็นขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นตรงตำมควำมเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั ซ่ึ งขำ้พเจำ้
เป็นเจำ้ของบญัชีผูม้ีอ ำนำจในกำรตดัสินใจซ้ือขำยหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง ทั้งน้ี หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในอนำคต ขำ้พเจำ้ตกลงแจง้ขอ้มูลให้แก่บริษทัจดักำร
เพื่อท ำกำรเปลี่ยนแปลงฐำนขอ้มูลของขำ้พเจำ้โดยมิชกัชำ้ / I do hereby assure and confirm that the information provided in the Account Opening Form is accurate, 
complete, in accordance with the truth and up-to-date. As I am the owner of the account, I have the authority to make decisions to trade the investment unit by 
myself. In this respect, if there should be any change in the information in the future, I would agree to inform the Management Company to proceed with the 
actions to make change in my database without delay. 
                  ขำ้พเจำ้ (ผูข้อเปิดบญัชี) ขอให้ค ำรับรองและยืนยนัว่ำ / I, (the Account Opening Applicant), do hereby give my assurance and confirmation that:  
1.ขำ้พเจ้ำได้อ่ำนและเขำ้ใจ จึงได้ลงนำมตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขท่ีปรำกฏในแบบฟอร์มกำรเปิดบญัชีน้ี และใน
หนังสือช้ีชวนของแต่ละกองทุนท่ีข้ำพเจ้ำจะเข้ำลงทุน ตลอดจนเง่ือนไขในใบค ำสั่งท ำรำยกำรลงทุนหรือกำรใช้บริกำรของบริษัทจัดกำร /I have read and 
understood and henceforth signed and agreed to be bound by and comply with the rules, terms and conditions appearing in this Account Opening Form and in the 
Prospectus of each fund that I will invest in as well as the conditions in the Investment Transaction Order or the use of the Management Company’s Services.  
 
2.ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำ บริษทัจดักำรจะมีกำรเก็บ รวบรวม หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีก ำกบัดูแลกำรประกอบ
ธุรกิจกองทุน กฎหมำยท่ีควบคุมกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบักองทุน กฎเกณฑ์/ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน กฎหมำย
ทัว่ไป และกฎหมำยอ่ืนท่ีบริษทัจดักำรตอ้งอยู่ภำยใตบ้งัคบัท่ีก ำหนดให้ส่งขอ้มูล หรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนใดตำมท่ีระบุในนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบริษทัจดักำร และรับทรำบว่ำบริษทัจดักำรอำจน ำส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูลของขำ้พเจำ้ให้แก่บริษทัในเครือของบริษทัจดักำร ผูจ้ดักำรกองทุน และ/หรือ บริษทั
จดักำรท่ีกองทุนรวมไปลงทุนท่ีอยูต่่ำงประเทศ (ถำ้มี) หน่วยงำนรำชกำร เพ่ือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำรทั้งในและ    ต่ำงประเทศ 
(รวมถึงตำมกฎหมำย FATCA ของสหรัฐอเมริกำเร่ืองกำรเปิดบญัชีกำรลงทุน กำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ถำ้มี) และกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและกฎหมำยต่อตำ้นกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) นอกจำกน้ี ขำ้พเจ้ำตกลงและยินยอมท่ีจะให้ควำมร่วมมือกับบริษทัจดักำรอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถทุกประกำร รวมทั้งน ำส่งขอ้มูลส่วนตวัของขำ้พเจำ้ ขอ้มูลเพ่ือกำรรำยงำนธุรกรรมตำมกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จดัท ำ น ำส่ง หรือ
ลงนำมในเอกสำร และ/หรือ หลกัฐำนใด ๆ ตำมท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกฎหมำยใด ๆ ก ำหนด ตลอดจนขอให้ค ำรับรองต่อบริษทัจดักำรว่ำขำ้พเจำ้จะไม่กระท ำ
กำรหรืองดเวน้กระท ำกำรหรือยินยอมให้ผูอ่ื้นกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรใด จนเป็นเหตุให้บริษทัจดักำรตอ้งถูกปรับ รับโทษ รับผิดหรือไดรั้บควำมเสียหำย 
หำกขำ้พเจ้ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมค ำรับรองดงักล่ำว ขำ้พเจ้ำตกลงยินยอมชดใชค้่ำเสียหำยดังกล่ำวให้แก่บริษทัจดักำร / I acknowledge that the Management 
Company will collect or use my personal data for the purpose of complying with the Law Governing Fund Business Operations, Law Regulating Fund 
Transactions, Regulations/Announcements or Notifications of the Security and Exchange Commission (SEC) Office, the Capital Market Supervisory Board, 
General Laws and other Laws under which the Management Company is subject to the compulsory requirement to submit the data or for any other purposes as 
specified under the Management Company’s Personal Data Protection Policy. I further acknowledge that the Management Company may deliver or disclose my 
data to affiliates of the Management Company, Fund Manager and/or the management company where the mutual funds of which are invested in foreign countries, 
(if any), and government agencies for compliances with the Laws or requirements of the government agencies both in country and overseas (including under the 
US FATCA Law on the Investment Account Opening, Withholding Tax Deduction, (if applicable), and the compliances with the Anti-Money Laundering and 
Anti-Terrorism Financing Laws). In addition, I agree to provide co-operations with the Management Company to the best of my ability in all respects including 
submitting my personal data, information for reporting transactions under the Anti-Money Laundering Law, preparing, delivering or signing any documents and/or 
evidence as required by relevant Agencies or prescribed by any Law, as well as giving my assurance to the Management Company that I will not perform any acts 
or omit to perform any acts or allow other persons to perform any acts or omit to perform any acts to the extent of causing the Management Company to be fined, 
punished, liable for or to sustain damage. If I should violate or fail to comply with the aforementioned assurances, I would agree to indemnify such damages to 
the Management Company. 
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3.ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำ บริษทัจดักำรไดก้ ำหนดนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือก ำหนดวตัถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มู ลส่วนบุคคล 
รวมทั้งสิทธิของขำ้พเจำ้ในฐำนะเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล ขำ้พเจำ้ตกลงท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจ และรับทรำบนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดจ้ำกเว็บไซต์ของ
บริษทัจดักำรท่ี www.ktam.co.th และ/หรือ ช่องทำงอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี หำกมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สำมำรถติดต่อ
ผำ่นทำง Call Center โทรศพัท ์0-2686-6100 หรือ E-mail: Privacy@ktam.co.th หรือ ณ ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำร / I acknowledge that the Management Company 
has established the Personal Data Protection Policy to define the purposes for collecting, using or disclosing my personal data including my rights, as the data 
subject. I agree to understand and get to know the Privacy Protection Policy from the website of the Management Company at www.ktam.co.th and/or any other 
channels specified by the Management Company. I realize that if I should be in doubt about the Personal Data Protection Policy, I can contact the Management 
Company via Call Center at Telephone No. 0-2686-6100 or E-mail: Privacy@ktam.co.th or its office. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำหรับผู้ขำย (For Marketing/Selling Agent’s Only) ส ำหรับนำยทะเบียน (For Registrar’s Only) 
ช่ือผูส้นบัสนุนกำรขำย/สำขำ…………………………………. 
(Agent / Branch Name) 
ผูรั้บเปิดบญัชี…………………………………………………. 
(Opened by) 
รหสัผูข้ำย/ผูต้ิดต่อผูล้งทุน…………………………………… 
(Sales Code / IC License) 

ผูบ้นัทึกขอ้มูล 
(Recorded by) ……………………………………………… 
ผูส้อบทำน 
(Checked by) ………………………………………………. 

............................................................................................. 
(..........................................................................................) 

ผูข้อเปิดบญัชี (กรณีบญัชีร่วมตอ้งลงนำมทุกคน) / 
Applicant for Account Opening. (Everyone must sign in case 

of a joint account) 

กำรประเมินระดบัควำมเส่ียง (KYC/CDD level) 
     เส่ียงต ่ำ (Low risk)  → ระดบั 1  
     เส่ียงสูง (Medium risk) → ระดบั 2 
     เส่ียงสูง (Hight risk) → ระดบั 3      
     ห้ำมท ำธุรกรรม (Reject) 

ผูอ้นุมตัิกำรเปิดบญัชี 
(Authorized by) …………………………………… 
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ข้อก ำหนดและเง่ือนไข /Terms and Conditions  

    ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของกำรเปิดบญัชีกองทุนตำมท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบฟอร์มกำรเปิดบญัชีกองทุน เพ่ือซ้ือขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษทัจดักำร / Terms and conditions of opening the fund account as stated below shall be deemed to be an integral part of the 
Fund Account Opening Form for trades of the investment units of the mutual fund established and managed by the Management Company. 

 
1. ขำ้พเจำ้ยืนยนัว่ำก่อนกำรลงทุนในแต่ละคร้ังผูล้งทุนไดรั้บทรำบ/ศึกษำหนังสือช้ีชวน คู่มือผูล้งทุน หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีใช้เก่ียวกับกำรลงทุน และ

ขำ้พเจำ้มีควำมรู้และเขำ้ใจเก่ียวกบักำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอยำ่งดี และทรำบว่ำ / I do hereby confirm that prior to each time investment, I 
have been informed/studied the Prospectus, Investor Handbook or any other documents used in relation to investment and that I am well knowledgeable and 
understandable about the investment in mutual fund investment units and have been aware of the fact that 

      1.1. กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นกำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน / The investment in investment units is not a 
     deposit and there is a contingent risk in the investment;             

      1.2. ผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและผูแ้นะน ำกำรลงทุนอิสระ มีหน้ำท่ีในกำรรับค ำสั่งซ้ือและ/หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนแทน
บริษทัจดักำรเท่ำนั้น ทั้งน้ี หน้ำท่ีในกำรจดัสรรหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซ้ือ และ/หรือ ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็นหน้ำท่ีของบริษทัจดักำรแต่เพียงผูเ้ดียว / The 
sale and redemption supporters and independent investment advisors have the duties to receive the purchase and/or redeem orders of the investment units on 
behalf of the Management Company only. The allocations of the investment units according to the purchase and/or redemption orders of the investment units 
are the sole duties of the Management Company.  

 

2. บริษทัจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำรับหรือปฏิเสธแบบฟอร์มกำรเปิดบญัชีกองทุนของผูข้อเปิดบญัชี โดยไม่จ ำเป็นตอ้งช้ีแจงเหตุผลใด ๆ  แก่ผูข้อ
เปิดบญัชีกองทุนนั้น / The Management Company reserves its right to make consideration either to accept or deny the Fund Account Opening Form without 
having to explain any reason to the Applicant to open such Fund Account. 

 

3. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมท่ีบริษทัจดักำร / กองทุนก ำหนด เช่น กำรน ำส่งขอ้มูล เอกสำร เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยทั้งในและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงขอ้ก ำหนดของหนังสือช้ีชวน และเง่ือนไขกำรเปิดบญัชี ขำ้พเจำ้ตกลงให้บริษทัจดักำรระงบักำรให้บริกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีกองทุน
รวมของขำ้พเจ้ำ รวมถึงกำรปิดบญัชีกองทุนรวม และ/หรือด ำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพ่ือปิดบญัชีกองทุนรวมของขำ้พเจ้ำได ้โดยขำ้พเจ้ำตก ลงท่ีจะไม่
เ รียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ  จำกบริษัทจัดกำรในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  / In the event that I am unable to proceed with the actions as prescribed by the 
Management Company/Fund: such as; submitting information, documents for statutory proceedings, both domestically and internationally, including the terms 
of the Prospectus and conditions on the opening of the account, I agree to allow the Management Company to suspend any services related to my Mutual Fund 
account including closing my Mutual Fund account and/or proceed with the actions to redeem the investment units to close my Mutual Fund account. In this 
respect, I agree not to claim any damages whatever from the Management Company in so doing. 

 

4.  ในกรณีท่ีขำ้พเจ้ำไดเ้ปิดบญัชีกบับริษทัจดักำรแลว้ บริษทัจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรจองซ้ือ กำรซ้ือหรือกำรขำยคืนหน่วยลงทุนตำมใบค ำ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน หรือค ำสั่งอ่ืนใดของผูส้ั่งซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะช้ีแจง
เหตุผลแก่ผูส้ั่งซ้ือหรือผูล้งทุนตำมสมควร และบริษทัจดักำรมีสิทธิกระท ำกำร หรืองดเวน้กระท ำกำรใด ๆ ตำมวตัถุประสงคแ์ละนโยบำยของกองทุน และสิทธิ 
และหน้ำท่ีของบริษทัจดักำรท่ีระบุไวใ้นโครงกำร และหนังสือช้ีชวนของกองทุนเปิดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัตั้งขึ้น และจดักำรโดยบริษทัจดักำร / In the event that I 
have already opened the account with the Management Company, the Management Company reserves its right to deny the subscription, purchase or redemption 
of the investment units according to the Investment Unit Purchase Order Form, Redemption Order Form or any other Orders of the investment unit purchaser 
or redeemer, wholly or partially. In this respect, the Management Company will give a reasonable explanation to the ordering purchaser or the investor relevant 
thereto and the Management Company has a right to perform the acts or omit to perform the acts according to the objectives and policy of the Fund and the 
rights and duties of the Management Company specified under the Project and the Prospectus of the relevant open-end fund established and managed by the 
Management Company. 
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5. กรณีบญัชีร่วม 2 คน บริษทัถือว่ำบุคคลทั้ง 2 มีสิทธิในฐำนะผูส้ั่งซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุนหรือผูรั้บเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรือ ผูรั้บ
เงินปันผล (ถำ้มี) ทั้งน้ี ผูล้งทุนตอ้งระบุเง่ือนไขกำรลงนำมในแบบฟอร์มกำรเปิดบญัชีและผูเ้ปิดบญัชีร่วมทุกรำยตอ้งลงนำมรับรองขอ้มูลในแบบฟอร์มกำรเปิด
บัญชีดังกล่ำว / In the case of a joint account of 2 persons, the Management Company considers that both persons have the right to be the person ordering or 
making redemption of the investment units or the recipient of money derived from the redemption of the investment units or the recipient of the dividend, (if 
any). Provided, however, that the investor need to specify the conditions on the signing of the Account Opening Form and that all joint account openers must 
authenticate the information on said Account Opening Form.   

 
6. บริษทัจดักำรและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด จะไม่รับประกนัอตัรำผลตอบแทนของกองทุนเปิดใด ๆ ต่อผูล้งทุน และผูล้งทุน ไม่ควรน ำ

ผลงำนในอดีตของบริษทัจดักำรมำเป็นเกณฑ์ในกำรคำดหมำยหรือก ำหนดผลงำนในอนำคตของบริษทัจดักำร / The Manager Company and/or trustee of the 
open-end fund does not guarantee the rate of any open-ended fund yield to the investors and that the investors should not adopt the past operational results of 
the Management Company for use as a basis for forecasting or determining the operational results in the future of the Management Company. 

 
7. บริษทัจดักำรมีสิทธิท่ีจะซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจำกผูล้งทุนรำยใดท่ีถือหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุนเปิดใด ซ่ึงมีมูลค่ำนอ้ยกว่ำมูลค่ำขั้นต ่ำของกำร

ด ำรงหน่วยลงทุนท่ีก ำหนดไวไ้ด ้/ The Management Company has a right to redeem all investment units from any investors who hold the investment units in 
any open-end fund account where the values of which are lesser than the set minimum value to maintain the investment units. 

 
8. ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนไม่มีมูลค่ำคงเหลือในบญัชี และบญัชีนั้นไม่มีกำรติดต่อขอใชบ้ริกำรเป็นเวลำนำนติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษทัจดักำรสงวนสิทธิท่ี

จะพิจำรณำปิดบญัชีดงักล่ำว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้เจำ้ของบญัชีทรำบ / In the event that the fund account has no residual value in the account and that such account 
has no contact for service for more than 1 year consecutively, the Management Company reserves its right to consider closing the account with no need to serve 
a notifying accordingly to the account holder.  

 
9. ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยำวท่ีลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กองทุนรวมเพ่ือกำรออม ไม่

สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำย จ่ำยโอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนัได ้และขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและเขำ้ใจโดยตลอดถึงขอ้ควำมท่ีปรำกฏอยูใ่นคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือกำรเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยำว และกองทุนรวมเพ่ือกำรออม แลว้แต่กรณีและรับทรำบว่ำบริษทัจดักำรมิไดเ้ป็นผูใ้ห้ค ำแนะน ำ หรือให้ค ำปรึกษำดำ้น
ภำษีแก่ผูล้งทุน / I acknowledge that the investment in the Retirement Mutual Fund, the Long-term Equity Fund before 1 January 2020, and the Super Savings 
Fund, cannot be disposed of, transferred, pledged, or used as collateral and that I have thoroughly read and comprehensively understood the contents appearing 
in the Investment Handbook with regard to the investments in the Retirement Mutual Fund, the Long-term Equity Fund, and the Savings Mutual, as the case 
may be, and further acknowledge that the Management Company is not a consultant nor an information provider on tax advice to the investors.   

 
10. กำรแจง้ กำรติดต่อ กำรส่งหนงัสือบอกกล่ำว และ/หรือ เอกสำรอ่ืนใด ท่ีจะติดต่อหรือส่งให้แก่ขำ้พเจำ้ ให้บริษทัจดักำรสำมำรถติดต่อดว้ยวิธีใดก็ได้

ไม่ว่ำจะเป็นกำรแจง้ทำงโทรศพัท์ โทรสำร อีเมล์ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตำม หรือให้คนน ำไปส่งเอง หรือกำรติดต่อส่ือส ำรดว้ยวิธีอ่ืนใด 
ตำมขอ้มูลท่ีขำ้พเจำ้ไดแ้จง้เป็นหนังสือไวเ้ป็นคร้ังหลงัสุด ให้ถือว่ำไดส่้งให้แก่ขำ้พเจำ้แลว้โดยชอบ โดยไม่ค ำนึงว่ำลูกคำ้จะเป็นผูรั้บไวด้ว้ยตนเองหรือมีผูอ่ื้นรับ
ไวแ้ทนหรือไม่ก็ตำม และในกรณีท่ีภำยหลงับริษทัจดักำร มีกำรติดต่อ ขำ้พเจำ้ตำมขอ้มูลกำรติดต่อท่ีผูล้งทุนให้ไวเ้พ่ือแจง้ยืนยนัหรือปรับปรุงขอ้มูล หำกขำ้พเจำ้
ไม่แจง้กำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหรือตอบกลบัตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด ถือว่ำขำ้พเจำ้ยืนยนัตำมขอ้มูลท่ีบริษทัจดักำรมีอยูค่ร้ังหลงัสุด 
/ On the notifications, contacts, notices and/or any other documents to be communicated or forwarded to me, the Management Company can establish its contacts 
with me by way of any means, whether by telephone, fax, e-mail, registered or unregistered mail or courier or communications by any other means according 
to the information that I have latest given in writing. Such communication contacts shall be deemed to have been duly sent to me irrespective of whether I have 
received those by myself or by the other persons on my behalf. In the event that thereafter, the Management Company has contacted me by using the contacting 
information provided by me, it would be deemed that I have confirmed the information which the Management Company has latest have if I should not notify 
the change in the information nor give any reply back according to the procedures and within the period specified by the Management Company. 
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11. เพ่ือให้บริษทัจดักำร (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของ บริษทัจดักำร) ผูส้นับสนุนกำรขำยฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งกับกอง ทุน 

สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย FATCA และกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเ งินและกำร
สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง) ได ้และเพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนท่ีผูล้งทุนจะตอ้งน ำส่งเอกสำรขอ้ตกลง
อนัเก่ียวกบัหน้ำท่ีของผูล้งทุน ขอ้มูล ค ำยืนยนั และค ำยินยอมใด ๆ เก่ียวกบักำรแสดงตนและกำรเปิดเผยขอ้มูล/หกั ณ ท่ีจ่ำย (รวมถึงเอกสำร FATCA Form และ
เอกสำรท่ีอำ้งถึงใน FATCA Form) ให้กบับุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นรำยๆ ไป ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขของกำรเปิดบญัชีกองทุนน้ี หำกขำ้พเจำ้ให้หรือจะให้
เอกสำรและขอ้มูลแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ตกลงและยินยอมให้บุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้ทั้งหมดรวมถึงตวัแทนมีสิทธิใชเ้อกสำรและขอ้มูลดงักล่ำว
เสมือนหน่ึงว่ำ ขำ้พเจำ้ไดม้อบเอกสำรและขอ้มูลนั้นกบับุคคลดงักล่ำวทุกรำย และให้บุคคลดงักล่ำวทุกรำยสำมำรถน ำส่ง/ใชเ้อกสำรและขอ้มูลนั้นระหว่ำงกนัได ้
ทั้ งน้ี บริษัทจัดกำรและ/หรือบุคคลแต่ละรำยข้ำงต้นสงวนสิทธิในกำรขอเอกสำรและข้อมูลเพ่ิมเติมจำกข้ำพเจ้ำในภำยหลังได้ / In order to  enable the 
Management Company (including all Funds under the management of the Management Company), sales sponsors and those related to the Fund to perform 
duties in accordance with the relevant laws both in country and overseas (including FATCA and the Laws on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing 
Act) and Widespread of Weapons of Mass Destruction) and in order to reduce the steps of process on the submission of the agreement documents which the 
investors are required to submit with regard to the investors’ duties, any information, confirmations and consents related to self-identification and 
disclosure/withholding tax deduction (including the FATCA Form and documents referred to in the FATCA Form) to the above-mentioned persons on a case-
by-case basis under  the terms and conditions of the opening of this Fund Account, and if should have given or should give such documents and information to 
any of the above persons, I agree to let all of the above persons including their representatives, have the right to use such documents and information as if I 
have provided those documents and information to every such person and further allow all such persons to be able to send/use such documents and information 
among themselves. Provided, however, that he Management Company and/or each of the above persons reserves the right to subsequently request for the 
additional documents and information from me.  

 
12. ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขกฎหมำย ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค ำสั่ง

ของหน่วยงำนรำชกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศท่ีมีผลกระทบต่อกำรให้บริกำรของบริษทัจดักำรตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข บริษทัจดักำรมีสิทธิท ำกำร
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งและเป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งตำมท่ีบริษทัจดักำรเห็นสมควร โดย
บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรท่ี www.ktam.co.th และ/หรือ ช่องทำงอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนด  / In the event of the 
amendments in the Laws, the SEC Notifications, Office of the SEC Notifications, Rules, Regulations or Orders of government agencies, both domestic and 
international, that affect the services of the Management Company in accordance with the terms and conditions, the Management Company has a right to amend 
these terms and conditions to be consistent and in line with the Laws, Notifications, Rules, Regulations or Orders as it deems appropriate. In this connection, 
the Management Company will give a notification accordingly via its website at www.ktam.co.th and/or any other channels it will further specify. 

 
13. ขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขในขอ้ใดท่ีไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโมฆะ ให้ถือว่ำไม่มีผลกระทบต่อขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขขอ้อ่ืน โดยให้ขอ้ก ำหนดหรือ

เง่ือนไขในขอ้อ่ืนยงัมีผลใชบ้งัคบัต่อไป / Any invalid or null and void term or condition under any Clause shall be deemed to have no effect on the other terms 
or conditions under the other Clauses and that the terms or conditions under the other Clauses shall continue to be enforceable. 

 
คู่มือผู้ลงทุน / Investor Manual 
ภำคที่ 1) สิทธิที่ผู้ลงทุนควรทรำบก่อนตัดสินใจ / Part 1) Rights that the investors should know before making a decision. 

1.ท่ำนมีสิทธิในกำรรับทรำบ รำยช่ือของผูแ้นะน ำกำรลงทุนอิสระ หรือ ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ี
รับมอบหมำยจำกบริษทัจดักำร ซ่ึงท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลดงักล่ำวไดจ้ำกพนักงำนท่ีท ำหน้ำท่ีขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือผูแ้นะน ำกำร
ลงทุนอิสระหรือผูส้นับสนุนกำรขำย หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีท่ำนติดต่อ / You have a right to be informed of the List of Independent Investment 
Advisors or Sales or Redemption Supporters, either the natural persons or juristic persons assigned by the Management Company. You can make 
inquiries for such information from the staff responsible for the sales or redemptions of the investment units or the independent investment advisors or 
sales or redemption supporters of the investment units with whom you have contacted. 
2.ท่ำนมีสิทธิในกำรไดรั้บทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยูข่องบริษทัจดักำร ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนและผูแ้นะน ำกำรลงทุนอิสระหรือผูส้นับสนุน รวมทั้ง
ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ ำตวั ของพนกังำนผูท้  ำหน้ำท่ีขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคล โดยสำมำรถสอบถำมขอ้มูลดงักล่ำวไดจ้ำกพนักงำนท่ี
ท ำหน้ำท่ีขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูแ้นะน ำกำรลงทุนอิสระหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีท่ำนติดต่อ / You have a right to 
receive information on the names and addresses of the Management Company, investment unit underwriters and independent investment advisors or 
sponsors, including the names, addresses and identification numbers of employees who are responsible for the sales or redemption of investment units  
 

http://www.ktam.co.th/
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of the juristic person. You can ask for such information from the staff responsible for the sales or redemptions of the investment units, the independent 
investment advisors or sales and redemption supporters with whom you have contacted. 
3.ท่ำนมีสิทธิในกำรไดรั้บทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บค ำแนะน ำเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทรำบค ำเตือน
และค ำอธิบำยเก่ียวกับควำมเส่ียงของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน  / You have a right to be informed of the information on the risk associated with the 
investment units that have been advised to purchase the investment units as well as  being informed of the warnings and explanations about the risk of 
the investment in the investment units. 
4.ท่ำนมีสิทธิไดรั้บทรำบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทุน เช่น กำรขำยหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรควบกองทุนรวมหรือกำรรวมกองทุนรวม เป็นตน้ / You have a right to be informed of the 
facts on the risk with an implicitly significant impact on the benefits of the investors or on the investment decisions: such as; the sale of the mutual 
fund investment units being under the processing actions of a merger or amalgamation, etc.   
5.ท่ำนมีสิทธิในกำรไดรั้บทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เช่น ค่ำธรรมเนียมหรือผลตอบแทนหรือผูส้นบัสนุนฯ อำจไดรั้บจำกกำรซ้ือ
หรือขำยคืนหน่วยลงทุนของท่ำน เป็นตน้ / You have a right to be informed of the conflict of interest: such as; fees or returns or sponsorships which 
may be received from the purchases or redemptions of your investment units, etc.   
6.หำกท่ำนยงัไม่เคยเป็นลูกคำ้ของผูข้ำยหน่วยลงทุนมำก่อน ท่ำนมีสิทธ์ิในกำรแสดงเจตนำว่ำไม่ตอ้งกำรรับกำรติดต่อในลกัษณะท่ีเป็นกำรขำยหรือ
ชกัชวนเพ่ือให้ซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังแรกโดยท่ำนมิไดเ้ป็นฝ่ำยร้องขอ (Cold Calling) ไดท้นัที หำกท่ำนไม่มีควำมตอ้งกำรท่ีจะลงทุน เพื่อท่ำนจะได้ไม่
เสียเวลำในกำรรับฟังขอ้มูลเก่ียวกบักำรลงทุนจำกผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน / If you have never been a customer of the investment unit seller before, you have 
a right to immediately express your intention that you do not want to be contacted likely in a manner of a sale or persuasion for the initial purchase of 
investment units without you being a Cold Calling party so that you don’t have to waste your time to listen to the investment information from the 
contacting person if you have no desire for any investment. 
7.หำกท่ำนมิใช่ผูล้งทุนสถำบนั และยงัไม่เคยเป็นลูกคำ้ของผูข้ำยหน่วยลงทุนมำก่อน ท่ำนมีสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขำยคืนหน่วย
ลงทุนในกรณีท่ีเป็นกำรขำยโดยผูล้งทุนมิไดร้้องขอ (Cold Calling) โดยหำกเป็นกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชำชนคร้ังแรก ท่ำนสำมำรถ
ยกเลิกค ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดภ้ำยในสองวนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีระบุในใบจองซ้ือหน่วยลงทุน โดยไม่ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียม หรือหำกเป็น
กำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในช่วงระยะเวลำหลงัจำกกำรขำยหน่วยลงทุนต่อประชำชนในคร้ังแรกท่ำนมีสิทธ์ิขำยคืนหน่วยลงทุน โดยไดรั้บคืน
ตำมรำคำมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท ำกำรรับซ้ือคืนวนัถดัจำกวนัท่ีแสดงเจตนำขำยคืนหน่วยลงทุน และท่ำนไม่ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมในกำรซ้ือหรือขำย
คืนหน่วยลงทุนหรือค่ำใชจ่้ำยใด ๆ / If you are not an institutional investor and has never been a customer of the unit seller before, you have a right to 
cancel your investment unit purchase order or request for redemption of investment units in the event of a sale without you being a Cold Calling party. 
If it is an initial public offering (IPO) of the mutual fund, you can cancel the subscription order within two business days from the day following the 
date specified in the investment unit subscription form without having to pay a fee. Or if it is a sale of the open-end fund investment units during the 
period after the IPO, you have a right to redeem the investment units which will be refunded according to the net asset value as at the redemption 
business day following the date of expressing your intention to redeem the investment units which, in this respect, you are not required to pay any fee 
or expenses for the purchase or redemption of the investment units. 
 

ภำคที่ 2) กำรรับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน / Part 2) Receiving complaints from investors: 
หำกผูล้งทุนมีขอ้กล่ำวหำหรือขอ้โตแ้ยง้ใด ๆท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมำจำกกำรประกอบธุรกิจของบริษทัจดักำรหรือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนักงำนหรือผูแ้นะน ำกำร
ลงทุนอิสระหรือผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสำมำรถร้องเรียนได ้/ If an investor should have any complaint or argument arising from 
the business operation of the Management Company or the performance of duties of employees or independent investment advisors or sales and redemption 
supporters, the investor would be able lodge such complaint.  
1. กำรรับข้อร้องเรียน / Receiving Complaints:   

1.1. กรณีท่ีผูล้งทุนแจง้ขอ้ร้องเรียนโดยตรงต่อบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ผูล้งทุนสำมำรถร้องเรียนดว้ยวำจำ หรือลำยลกัษณ์
อกัษร หำกเป็นกำรร้องเรียนดว้ยวำจำ บริษทัจดักำรจะท ำกำรบนัทึกขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัส่งให้ผูล้งทุนลงนำม เพ่ือรับรอง
ควำมถูกต้อง  ก่อน ท่ีจะด ำ เ นินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ ำว  / In the event that an investor will lodge a complaint directly with Krung Thai Asset 
Management Public Company Limited, such complaint can be lodged verbally or in writing. If it should be a verbal complaint, the Management 
Company would record such complaint in writing and send it to the investor to sign for accuracy verification before proceeding with the actions on 
solving such problem. 
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1.2. กรณีท่ีผูล้งทุนแจง้ขอ้ร้องเรียนโดยตรงต่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน หรือผูแ้นะน ำกำรลงทุนอิสระหรือผูส้นับสนุนฯ ท่ีเป็นนิติบุคคล ผู ้ลงทุนสำมำรถ
ร้องเรียนดว้ยวำจำ หรือลำยลกัษณ์อกัษรหำกเป็นกำรร้องเรียนดว้ยวำจำ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนหรือผู  ้
แนะน ำกำรลงทุนอิสระหรือผู ้สนับสนุน จะท ำบนัทึกขอ้ร้องเรียนดังกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัส่งให้ผูล้งทุนลงนำมเพ่ือรับรองควำมถูกต้อง 
ก่อนท่ีจะด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว / In the event that an investor will lodge a complaint directly with the underwriter or independent investment 
advisor or sponsor being a juristic person, the complaint can be lodged verbally or in writing. If it should be an oral complaint, the investment unit 
underwriter or independent investment advisor or sponsor would record such complaint in writing and send it to the investor to sign for accuracy 
verification before proceeding with the actions on solving such problem. 
 

1.3. กรณีผูล้งทุนแจง้ขอ้ร้องเรียนผ่ำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทำงส ำนักงำนจะจดัส่งขอ้ร้องเรียนดั งกล่ำว
ให้แก่บริษทัจดักำร เพ่ือให้บริษทัจดักำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ โดยบริษทัจดักำรจะตอ้งรำยงำนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวให้
ส ำนกังำนทรำบภำยใน 30 วนั นบัตั้งแต่บริษทัจดักำรไดรั้บขอ้ร้องเรียนนั้น / In the event that an investor has lodged a complaint through the Office of 
the Securities and Exchange Commission (SEC), the Office will send such complaint to the Management Company to proceed with the actions on 
solving the problem of the investor’s complaint which, in this respect, the Management Company must submit a report to the Office on such actions 
within 30 days from the date on which the Management Company has received the complaint. 
 

2. กำรแจ้งผลกำรแจ้งผลกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน / Notification on the Result of Complaint Problem Remedial Actions. 
บริษทัจดักำร ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน หรือผูแ้นะน ำกำรลงทุนอิสระ หรือผูส้นับสนุนฯ ท่ีเป็นนิติบุคคล จะแจ้งผลขอ้ยุติและกำรแก้ไขปั ญหำขอ้
ร้องเรียน (ถ้ำมี) พร้อมเหตุผลประกอบกรณีดังกล่ำว ให้ผูล้งทุนทรำบภำยใน 7 วนันับตั้งแต่วนัท่ีมีข้อยุตินั้น / The Management Company,  the 
investment unit underwriter or the independent investment advisor or the sponsor being a juristic person, will notify result of the final settlement and 
remedial actions to solve problem of the complaint, (if any), together with giving the supporting reasons on such cases, within 7 days from the date of 
the final settlement resolution. 
 

3. ผู้ลงทุนสำมำรถร้องเรียนโดยตรงได้ที่ / Investors can lodge their complaints directly with 
• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 

10120 โทรศพัท ์0-2686-6100 กด 9 ต่ำงจงัหวดัโทรฟรี 1-800-295-592 โทรสำร 0-2670-0430 https://www.ktam.co.th / Krung Thai Asset Management 
Public Company Limited, 1 Empire Tower, 32nd Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn , Bangkok 10120, Telephone No. 0-2686-6100 press 
9, free of charge for upcountry calls at 1-800-295-592 Fax: 0-2670-0430, https://www.ktam.co.th. 

• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท์ 
1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสำร 0-2033-9660 https://www.sec.or.th หรือท่ีตัวแทนหรือผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทั 
/Office of the Securities and Exchange Commission, 333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Telephone No. 1207 or 
0-2033-9999, Fax: 0-2033-9660 https://www.sec.or.th or with the Company’s agent or investment unit sales and redemption supporters. 

 
 

หลักฐำนแสดงตนของผู้เปิดบญัชี / Identification documents of Account Opening applicant: 
1) บัตรประชำชน/หนงัสือเดินทำง/ A copy of Thai national ID Card/Passport. 
2) ส ำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำร /A copy of bank account deposit passbook. 
 

 

 
  

https://www.ktam.co.th/
https://www.ktam.co.th/
https://www.sec.or.th/
https://www.sec.or.th/
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     เพอืช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเสียงทตีนเองยอมรับได้สูงสุดสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการขอให้ท่านเลือกคําตอบ

ทคีิดว่าดีทีสุดสําหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบคําถามทุกข้อครบถ้วน (ทังหมด 3 ส่วน มี 14 คําถาม) ดังนี / To help investor  to know the 

r isk which the investor  accepts at the highest level for  investment in mutual fund under  the management, please select the answer  

that you think that it is the best answer  for  the investor .   Please answer  every question completely (total 3 par ts having 14 questions), 

as follows:  

          

ชือผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน / Name of investor/unit holder  : .........................................................................................................................................................................

เลขทีบัตรประชาชน (13 หลัก) / ID Card : .....................................................................................................................................................................................................................

กรณีบัญชีร่วม โปรดระบุ เลขทีบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน (  หลัก) / 

 Account number  of investment unit holder  (11 digits):……………………………………………………………………………………………………………..............

โทรศัพท์ (มือถือ) / Mobile Phone :…..........................................................อีเมล์ / E-mail :....................................................................................................................................

วันทใีห้ข้อมูล / Date of information : ...........................................................................   

        

ส่วนท ี1 คําถามข้อ 1-10 ใช้เพือประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ 

 Questions 1-10 are used to assess the suitability of your  Investment 

1. ปัจจุบนัท่านอาย ุ/ Please indicate your age 

ก.   ตงัแต่  ปีขึนไป / 60 years old or older     ข.   45–  ปี / 45 - 59 years    

       ค.   35–44 ปี / 35 - 44 years                                ง.   นอ้ยกว่า 35 ปี / Under 35 years 

2. ปัจจุบนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายประจาํ เช่น ค่าผ่อนบา้น รถ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั และค่าเลียงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด / 

What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses? 

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้งัหมด / More than 75% of total income 

ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้งัหมด / Between 50% and 75% of total income 

ค.     ตงัแต่ร้อยละ 25 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้งัหมด / 25% to less than 50% of the income      

       ง.     น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดท้งัหมด /  Less than 25% of total income 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร / What is your current financial status? 

ก.    มีทรัพยสิ์นนอ้ยกว่าหนีสิน / Less assets than liabilities                      

       ข.    มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหนีสิน / Assets equal liabilities 

ค.    มีทรัพยสิ์นมากกว่าหนีสิน / More assets than liabilities                      

       ง.    มีความมนัใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุแลว้ / Having financial freedom for retirement life 

. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปนีบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) / Do you have any investment 

experience or knowledge in the following types of investment products? 

ก. เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits                   

ข. พนัธบตัรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds 

ค.    หุ้นกูห้รือกองทุนรวมตราสารหนี / Debentures or Mutual Funds                  

ง.    หุ้นสามญัหรือกองทุนรวมหุน้หรือสินทรัพยอ์ืนทีมีความเสียงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets 

 

แบบประเมินความเสียงทียอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน สําหรับบุคคลธรรมดา 
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. ระยะเวลาทีท่านคาดวา่จะไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนนี / What is your investment period target? 

ก.   ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year              ข. ตงัแต่ 1 ปีแต่นอ้ยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years 

       ค.   ตงัแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี / 3 to 5 years            ง. มากกว่า 5 ปี / More than 5 years 

. ความสามารถในการรับความเสียงของท่านคือ / What is your risk tolerance? 

ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสมาํเสมอแต่ตาํได ้/ Focus on opportunity in preserving original investment safely 

and receiving small consistent return 

ข. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีสมาํเสมอแต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง / Focus on opportunity in receiving consistent return 

but may take risk of losing some original investment 

ค. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีสูงขึนแต่อาจเสียงทีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขนึ / Focus on opportunity in receiving higher return but 

may take risk of losing more original investment 

ง. เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสียงทจีะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้/ Focus on the highest long-term return but may take risk 

of losing most of the original investment 

. เมือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุทีอาจเกิดขึนดา้นล่าง ท่านเตม็ใจทีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากทีสุด / 

When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which 

investment portfolio are you most willing to invest in? 

      ก. กลุ่มการลงทุนที 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment 

portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss) 

ข. กลุ่มการลงทุนที 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถึ้ง 1% 

/ Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

ค. กลุ่มการลงทุนที 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 5% 

/ Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) 

ง. กลุ่มการลงทุนที 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 15% 

/ Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) 

 

 

8. ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นทีมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงดว้ยเช่นกนั ท่านจะรู้สึกอยา่งไร / If you invest in 

assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel? 

ก. กงัวลและตืนตระหนกกลวัขาดทุน / Worried and afraid of loss                              

ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง / Uneasy but somehow understand 

ค. เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหนึง / Understand and accept the fluctuations               

ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูงและหวงักบัผลตอบแทนทีอาจจะไดรั้บสูงขนึ / Not concerned about the large potential loss and expect 

that the return may increase 

9. ท่านจะรู้สึกกงัวล/รับไม่ไดเ้มือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or 

unacceptable when the value of your investment has decreased? 

ก. 5% หรือ นอ้ยกว่า / 5% or less                                       ข. มากกว่า 5%-10% / More than 5%-10%      

       ค. มากกว่า 10%-20% / More than %- %                    ง. มากกว่า 20% ขึนไป / More than 20% 
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10. หากปีทีแลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีนีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาํอยา่งไร / Last year, you invest 

100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 

    ก.   ตกใจและตอ้งการขายการลงทุนทีเหลือทิง / Panic and want to sell the remaining investment      

    ข.    กงัวลใจและจะปรับเปลียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นทีเสียงนอ้ยลง  / Worried and will change some investment into less risky assets 

      ค.   อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา  / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds 

      ง.   ยงัมนัใจเพราะเขา้ใจวา่ตอ้งลงทุนระยะยาวและจะเพิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพอืเฉลียตน้ทนุ / Remain confident since it is long-term investment and will 

invest more to average cost 

 

ส่วนที 2 คําถามข้อ 11-1  ใช้เป็นข้อมูลเพมิเติมเพือประกอบการให้คําแนะนํา  (ไม่นํามาคิดคะแนน)  

Questions 11 - 14 are used as additional information for  guidance (Scores will NOT be counted) 

ใช้เฉพาะทีจะมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (อนุพนัธ์) และหุ้นกู้ทีมีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านนั / Apply only to investment in 

der ivatives and structure note 

11. หากการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ (อนุพนัธ์) และหุน้กูท้ีมีอนุพนัธ์แฝงประสบความสาํเร็จ ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราทีสูง

มาก แต่หากการลงทุนลม้เหลว ทา่นอาจจะสูญเงินลงทุนทงัหมด และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิมบางส่วน ท่านยอมรับไดเ้พียงใด / Successful 

derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose all of their investment and must increase 

more capital. Are you able to accept this? 

      ก. ไม่ได ้/ No                         ข. ได ้/ Yes 

 

ใช้เฉพาะทีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment 

12. นอกเหนือจากความเสียงในการลงทุนแลว้ ท่านสามารถรับความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนไดเ้พยีงใด 

       In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk? 

 ก. ไม่ได ้/ No                              ข. ได ้/ Yes 

 

ส่วนที 3 สําหรับการให้คําแนะนาํอืน  ๆ/ Par t 3.  For  other  advices 

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพยข์องท่าน(หลกัทรัพย ์หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู ้ หรือหุ้น หรือพนัธบตัรรัฐบาล หรือ 

derivatives ) / The experience of investment in you securities (securities mean investment unit, or debenture, or share or government bond, 

or derivatives) 

           ก. นอ้ยกว่า  ปี / Less than 1 year      ข. มากกว่า  ปี / More than 1 year 

14.  ท่านมีขอ้จาํกดัในการสือสารหรือในการตดัสินใจดว้ยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด / You have limitation in communication, or decide 

by yourself, such as deaf person, bling person 

           ก. มี / Yes I have       ข. ไมมี่ / No, I do not have. 
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ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มูลรายละเอยีดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถูกตอ้งและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเงือนไข

และขอ้ตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และทีปรากฏในแบบประเมินความเสียงนี ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการเปลียนแปลง

แกไ้ข เพมิเติม เงือนไขและขอ้ตกลงในแบบประเมินการลงทุนนีไดใ้นอนาคต  และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับว่า ในกรณีทีผลการประเมิน 

Risk Profile ดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องกับกองทุนรวมทีขา้พเจ้าไดล้งทุนไวก่้อนหน้านี และ/หรือทีระบุในแผนการลงทุนแบบประจาํ

ต่อเนือง (Investment Plan) และ/หรือทีระบุไวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอตัโนมตัิรายเดือนเพือลงทุน SSF และ RMF ตามทีได้

แจง้ไวก้บับริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหน้านี อาจทาํให้ขา้พเจา้ตอ้งทาํการเปลียนแปลง/แกไ้ขแผนการลงทุน

ดงักล่าวนีในอนาคตต่อไป ขา้พเจา้ขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล / I am the person filling the above information and detail by myself 

and I certify the correctness and truth and I give consent and acknowledge the terms, conditions and remarks and the information appeared 

in this risk evaluation form, as well as I accept the right of Krungthai Security Co., Ltd. to change and amend the terms and conditions in 

this investment evaluation form in the future.  I acknowledge and agree that in case the evaluation result of such Risk Profile may not 

comply with the mutual fund that I invest before this time and/or those specified in the regular and continuous investment plan and/or those 

specified in Wealth Plus Project.  In case there is monthly automatic deduction to invest in SSF and RMF as informed at the management 

company, or supporter of investment unit selling before this time, it may make me to change and amend such investment plan in the future 

further, I certify correctness of the information. 

หากขา้พเจา้มิไดต้อบคาํถามดงักล่าวอยา่งครบถว้น ให้แก่บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ขา้พเจา้จะไม่สามารถ

ทาํรายการซือ หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิมเติมกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯไดจ้นกว่าจะให้ขอ้มูล

ครบถว้น ทงันี เพือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต และเมือขา้พเจา้ให้ขอ้มลูทีมีนยัสาํคญั การให้ขอ้มูลทีตรงต่อความเป็นจริง 

ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คาํแนะนําทีข้าพเจ้าจะได้รับ / If I do not answer such question 

completely, to the management company or supporter of investment unit selling, I cannot  do buying transaction, or exchange of investment 

units or cannot invest additionally with the management company or supporter of investment unit selling, until I give complete information, 

in order to comply with the criteria of SEC office.   When I give significant information, giving  true, correct, current and full information 

will affect the service providing or giving advice that I will receive. 

แผนสัดส่วนการจดัสรรการลงทุนทีแสดงในแบบประเมินนีเป็นเพียงตวัอยา่งคาํแนะนาํเบืองตน้ในการจดัสรรการลงทุนตามผลการ

ประเมินทีได ้ทงันี ก่อนการตดัสินใจลงทุนใด ๆ ผูล้งทุนควรพจิารณาปัจจยัอืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วตัถุประสงค์

ในการลงทุน ระยะเวลาในการใชเ้งิน เป็นตน้ หรือปรึกษาผูว้างแผนการลงทุนเพือรับคาํแนะนาํทีเหมาะสมต่อไป / The plan of proportion of 

investment allocation shown in this evaluation form is only the sample of the primary advice in investment allocation, according to the 

received evaluation result.  In addition, before deciding to do any investment, the investor should consider other factors in planning of 

investment, such as financial status, objectives of investment, period of spending of money, etc., or consult investment planner to receive 

appropriate advice further. 

 

 

 

 

                                                       ลงชือ / Signed:........................................................................................................ผูล้งทุน / Investor 

                                                                               (.............................................................................................) 

                                                     กรณีบญัชีร่วมตอ้งลงนามครบทุกคน / In case of joint account, every person’s signature shall be affixed 
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เงือนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน /Terms and Conditions of investors : 

 

1. ผูล้งทุนสามารถทาํแบบประเมินการลงทุน ณ ทีทาํการบริษทัจดัการ หรือช่องทางอืนๆ ทีบริษทัจดัการกาํหนด โดยบริษทัจดัการจะ

ยึดถือข้อมูล/คะแนนความเสียงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพือใช้เป็นฐานขอ้มูลต่อไป / The investors can make investment 

evaluation form at the management company office, or other channels that the management company office specifies.  The 

management company will hold information/risk scores in the latest investment evaluation form to be used as database further.   

 

2. ผูล้งทุนรับทราบและตกลงว่าผูล้งทุนมีหน้าทีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาที

สาํนกังาน ก.ล.ต./บริษทัจดัการกาํหนด รวมถึงทีจะมีการเปลียนแปลงในอนาคต ทงันีในกรณีทีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูล

ในแบบประเมินการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้บริษทัจดัการยงัมิไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผูล้งทุนตาม

ระยะเวลาทีกาํหนด ผูล้งทุนตกลงและยินยอมให้บริษทัจดัการ ถือเอาขอ้มูลของผูล้งทุนทีปรากฏตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดที

อยู่ในระบบเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของผูล้งทุนต่อไปจนกว่าบริษทัจดัการจะไดรั้บขอ้มูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และนาํเขา้บนัทึกใน

ร ะ บ บ แ ล้ว  /  The investor knows and agrees that the investor has duty to review the information in the above said investment 

evaluation form to be current information in the period that Office of Security and Exchange Commission/Management company 

specifies, as well as those to be changed in the future. For this, in case the period for information review in the above said investment 

evaluation form expires, the management company does not receive information in the investment evaluation form in the new cycle 

from the investor in the period which is specified, the investor agrees and gives consent to the management company, to hold 

information of the investor appeared in the latest investment  evaluation form existing in the system to be current information of 

investor further, until the management company will receive the information of new investment evaluation form and will record in 

the system. 

 

3. สําหรับการทาํรายการซือ/จองซือรวมถึงคาํสังซือ/สับเปลียนเขา้หน่วยลงทุน บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ดาํเนินการตามใบคาํสังซือ/

ใบจองซือ หรือ คาํสังซือ/สับเปลียนเขา้สําหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซือ/จองซือรวมถึงคาํสังซือ/สับเปลียนเขา้หน่วยลงทุน โดย

บริษทัจดัการไม่ตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ หากระดบัความเสียงของกองทุนนนั สูงกว่าระดบัความเสียงทีคาํนวณไดจ้ากการ

ประมวลขอ้มูลระดบัความเสียงในการลงทุนของผูล้งทุน ตามแบบประเมินการลงทุนนีหรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู ้

ลงทุนทีอาจมีการจัดทาํขึนในอนาคต ยกเวน้กรณีทีผูล้งทุนได้ยืนยนัการยอมรับความเสียงดังกล่าว / For doing transactions of 

buying/subscribing for buying and purchase order/exchange into investment unit. The management company reserves the right not 

to do according to the purchase order/subscribing for buying, or purchase order/exchange to enter into any fund, according to the 

transactions of buying/subscribing to buy, as well as purchase order/exchange to enter into investment unit.  The management 

company does not need to inform the investor to know in advance, if the level of risk of fund is higher than the risk level calculated 

from risk level information process to be investment of investors in this investment evaluation form, or in the latest investment 

evaluation form of investors that may be made in the future, except in case the investor confirms acceptance of such risk. 

 

4. เฉพาะในกรณีทีท่านเป็นเจา้ของบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บญัชี (โดยใชเ้ลขทีบตัรประชาชนเดียวกนั) ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลง

และรับทราบว่าบริษทัจดัการ จะใชข้อ้มูลในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดและระดบัความเสียงทีไดจ้ากการประมวลผลมีผลบงัคบัใช้

กับบัญชีเดียวทุกบัญชีของผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีอยู่กับบริษทัจดัการ / Only in case you are the owner of more than one account of 

investment unit holder (by using the same identification card number): The investment unit holder agrees and acknowledges that the 

management company will use information in the latest investment evaluation form and risk level earned from the process which is 

valid with every single account of investment unit holder existing at the management company. 
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5. เฉพาะในกรณีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบญัชีร่วม ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอให้คาํรับรองและตกลง/ยินยอมให้ผูที้มีชือแรก

ตามทีระบุในใบคาํขอเปิดบญัชี เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลผูล้งทุนในแบบประเมินการลงทุนนีรวมถึงการให้ขอ้มูลใหม่ในแบบประเมินการ

ลงทุนใดๆ ทงัในปัจจุบนัและอนาคต และให้ถือเอาขอ้มูลนนัเป็นขอ้มูลของขา้พเจา้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนให้ผูมี้

ชือแรกดังกล่าว มีอาํนาจในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเงือนไขและขอ้ตกลงใดๆ รวมถึงยอมรับความเสียงของการลงทุน

เพิมเติมในกรณีทีความเสียงของกองทุนทีจะลงทุนสูงกว่าระดบัความเสียงของผูล้งทุนทีประมวลไดต้ามแบบประเมินนี (หรือแบบ

ประเมินล่าสุดทีอาจมีขึนในอนาคต) โดยให้มีผลผูกพนัผูล้งทุน/ ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคน / Only in case the account of investment 

unit holder in type of joint account: Every joint investment unit holder certifies and agrees/gives consent  for the person having the 

name in the first rank as specified in the application for opening the account, to be the person giving information to the investor in 

this investment evaluation form, as well as giving new information in any investment evaluation form presently and in the future.  It 

is deemed that such information is my information, or the information of all co-investment unit holders, as well as the person, having 

the name in the first rank has authority to give consent/acknowledgement and agreement in any terms and conditions, as well as 

accepting risk of additional investment, in case there is risk of fund to invest which is higher than risk level of investor to be processed 

in this evaluation form, or the latest evaluation form that may have in the future); it will have result binding all investors and the co-

investment unit holders.  

 

 

 

สําหรับเจ้าหน้าที  For  Staff 
 

ส่วนที  เกณฑ์การคิดคะแนน / Par t 1 : Assessment Scores 

 ตอบ ก. =  คะแนน / Answer ก =  point           ตอบ ข. =  คะแนน / Answer ข = 2 points 

 ตอบ ค. =  คะแนน / Answer ค =  points         ตอบ ง. =  คะแนน / Answer  ง = 4 points 

สาํหรับขอ้  หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกขอ้ทีคะแนนสูงสุด / For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the 

highest score of the answers will be selected. 

 

ส่วนที  ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Par t 2 : Assessment Result 

คะแนน /  

Total Scores 

ระดับ / 

Level 

ประเภทนักลงทุน /  

Investor  Type of Risk 

นอ้ยกว่า  / Below 15 1 เสียงตาํ / Low 

15-21 2 เสียงปานกลางค่อนขา้งตาํ / Moderate to Low 

22-29 3 เสียงปานกลางค่อนขา้งสูง / Moderate to High 

30-36 4 เสียงสูง / High 

 ขึนไป / Over 37 scores 5 เสียงสูงมาก / Very High 
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ส่วนท ี3 ตัวอย่างคําแนะนําเรืองการจัดสรรการลงทุน / ( Part 3 :  Basic Asset Allocation) 

 

 

 

 

ระดับคะแนน 

 

ประเภทผู้ลงทุน 

/ Investor  Type of Risk 

สัดส่วนการลงทนุ / Asset Allocation 

เงินฝาก + ตราสารหนี

ระยะสัน 

/ Deposits and Short-

Term Fixed 

Income Funds 

 

ตราสารหนี

ภาครัฐ 

/ Long-term 

Fixed income 

funds 

ตราสารหนี

ภาคเอกชน 

/ Debenture  

ตราสาร

ทุน 

/ 

Equity 

Fund 

การลงทุน

ทางเลือก 

/ Other  

Options 

น้อยกว่า  เสียงตํา / Low >= 75%  <= 30%  <= 5%  <= 0%  

 ถึง  เสียงปานกลางค่อนข้างตาํ 

/ Moderate to Low  

<= 25%  <= 65%  <= 

10%  

<= 5%  

 ถึง  เสียงปานกลางค่อนข้างสูง 

/ Moderate to High 

<= 10%  <= 60%  <= 

20%  

<= 10%  

 ถึง  เสียงสูง 

/ High 

<= 10%  <= 40%  <= 

40%  

<= 15%  

 ขนึไป เสียงสูงมาก 

/ Very High 

<= 5%  <= 15%  >= 

60%  

<= 25%  

 

 

 

คะแนนรวมทไีด้   

 

สําหรับเจา้หนา้ทีบริษทัจดัการ  

 

) ลงชือผูรั้บเอกสาร   (ตวับรรจง) ………………..…...........…....…วนัที....................................     

 

) ลงชือผูบ้นัทึกขอ้มูล (ตวับรรจง) ……………….........………… วนัที.....................................     

 

) ลงชือผูต้รวจสอบขอ้มูล (ตวับรรจง) .………………........…….วนัที......................................       

   

 

 



         Page 1 of 2 

  แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกนั/ไม่เป็นบุคคลอเมริกนั สาํหรบัล ูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
        Form for Declaration of Status of Individual Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person

FATCA FORM

ผู้เปิดบญัชี (คาํนําหน้า/ชืJอ/นามสกลุ) 
Applicant Name (Title/Name/Surname) 

สญัชาติ 
Nationalities 

 Passport No. ............................................................................................................................. 

ประเทศทีJเกิด / Country of Birth ............................................................................................... 

วนัทีJเกิด  / Date of Birth  ............................................................................................................ 

สว่นที� 1 

Part 1 

สถานะของลูกคา้ 

Status of Customer

โปรดเล ือกทาํเครืJองหมายในช่องทีJสอดคล้องกบัสถานะของท่าน  /  Please check the appropriate boxes corresponding to your status 

 สว่นที� Y.Y    บุคคลอเมริกนั / U.S. Person 

 หากท่านตอบ   " ใช่"        ข้อใดข้อหนึJง  ในส่วนนี�    โปรดข้ามคําถามในส่วนที� �.� ขา้งทา้ยนี� และกรอกแบบฟอรม์ W-9  (If you check “ Yes”  in any one box, please complete IRS Form W-9) 

 หากท่านตอบ   "ไม่ใช่"    ในทุกๆ  ข้อ      ในส่วนนี�     โปรดตอบคําถามในส่วนที� �.� ขา้งทา้ยนี�   (If you check "No"  in  every box,  Please answer the questions in section 1.2 below.) 

ข้อY) ท่านเป็นบุคคลอเมริกนั ใช่หร ือไม่?  /  Are you a U.S. Citizen?   ใช่/Yes      ไม่ใช่/No  

 โปรดตอบ " ใช่"  หากท่านเป็นพลเมอืงอเมรกินั แมว่้าจะอาศยัอยู่นอกสหรฐัอเมรกิา  (You must answer "Yes"  if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.) 

 โปรดตอบ " ใช่"  หากท่านมสีถานะเป็นพลเมอืงของหลายประเทศ และหนึ�งในนั �นคอืเป็นพลเมอืงอเมรกินั  (You must answer "Yes"  if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.) 

 โปรดตอบ " ใช่"  หากท่านเกดิในสหรฐัอเมรกิา (หรอืดนิแดนที�เป็นของสหรฐัอเมรกิา) และยงัไม่ไดส้ละความเป็นพลเมอืงอเมรกินัอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย  (You must answer "Yes"  if you were born in 

  the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.) 

ข้อa) ท่านเป็นผู้ถือบตัรประจาํตวัผ ู้ม ีถิJนทีJอยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในสหรฐัอเมริกา (กรีนการด์) ใช่หร ือไม่?  /  Are you a U.S. Green Card Holder?   ใช่/Yes      ไม่ใช่/No  

โปรดตอบ " ใช่"  หากสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงและสญัชาตขิองสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกบตัรประจําตวัผูม้ถีิ�นที�อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ใหแ้ก่ท่าน ไม่ว่าบตัรดงักล่าวของท่านจะหมดอายุแลว้หรอืไม่ ณ วนัที�
ท่านกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอร์มนี� (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.) 

ควรตอบ "ไม่ใช่"  หากบตัรประจําตวัผู้มถีิ�นที�อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรฐัอเมรกิา (กรนีการด์) ของท่านไดถู้กสละ ยกเลกิ หรอืถอดถอนอย่างเป็นทางการแลว้ ณ วนัที�ท่านกรอกและลงลายมอืชื�อในแบบฟอรม์นี� (You should 

answer  "No'' if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form) 

ข้อf) ท่านมีสถานะเป็นผู้ม ีถิJนทีJอยู่ในสหรฐัอเมริกาเพืJอวตัถปุระสงค ์ในการเกบ็ภาษีอากรของสหรฐัอเมริกา ใช่หร ือไม่?   ใช่/Yes           ไม่ใช่/No  
 Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ถ้าท่านไม่ไดม้ถีิ�นที�อยู่ในสหรฐัอเมรกิา โปรดระบุประเทศถิ�นที�อยู่ของท่านและเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถ้าม)ี  / If you do not have residence in the U.S., please indicate all of your country of residence and indicate tax ID 
number for these countries. 

(1) ประเทศ / Country.................................................................   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถ้าม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 

(2) ประเทศ / Country.................................................................   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถ้าม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 

(3) ประเทศ / Country.................................................................   เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ี(ถ้าม)ี / Tax ID Number (if any)      ................................................................... 

สว่นที� Y.a    คาํถามเพิJมเติม / Additional Questions 

 หากท่านตอบ   " ใช่"      ข้อใดข้อหนึJงในส่วนนี�    โปรดกรอกแบบฟอรม์ W-8BEN และ/หรอื ส่งเอกสารประกอบ) (If you check “ yes”  in any one box, please complete Form W-8BEN and/or provide supporting document(s)) 

ข้อi) ท่านเกิดในสหรฐัอเมริกา? (หรือดินแดนทีJเป็นของสหรฐัอเมริกา)    /   Were you born in the U.S. (or U.S. Territory)? ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 

ข้อj) ท่านมี (หรือจะมี) ทีJอยู่อาศยัในปัจจุบนั หรือทีJอยู่เพืJอการติดต่อในสหรฐัอเมริกา สาํหรบับญัชีทีJเปิดไว้หร ือมีอยู่กบับริษัทจดัการใช่หรือไม่?     /   Do you 
have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 

ข้อk) ท่านมีหมายเลขโทรศพัท์ในสหรฐัอเมริกา เพืJอการติดต่อท่านหรือบุคคลอืJนทีJเกีJยวข้องกบับญัชีทีJเปิดไว้หร ือมีอยู่กบับริษทัจดัการหรือไม่?    /   Do you 
have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 

  ข้อl) ท่านมี (หรือจะมี) ทีJอยู่ซึJงเป็นทีJอยู่สาํหรบัรบัไปรษณียแ์ทนหรือทีJอยู่สาํหรบัการส่งต่อเพืJอการดาํเนินการเกีJยวกบับญัชีทีJเปิดไว้หร ือมีอยู่กบับริษทัจดัการ 
แต่เพียงทีJอยู่เดียว ใช่หร ือไม่?   /    Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held 
with the AMC? 

ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 

  ข้อo) ท่านมี (หรือจะมี) การส ั Jงทํารายการโอนเงินเป็นประจาํอตัิโนมตัิ (standing instruction) จากบญัชีทีJเปิดไว้หร ือทีJม ีอยู่กบับริษทัจดัการไปยงับญัชีใน
สหรฐัอเมริกา ใช่หร ือไม่?   /   Do you (or will you have) a standing instruction to transfer money from the account opened with the AMC or any of its 
affiliates to any accounts in the US? 

ใช่/Yes       ไม่ใช่/No 

ข้อp)  ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอาํนาจหรือให้อาํนาจในการลงลายมือชืJอแก่บุคคลทีJม ีทีJอยู่ในสหรฐัอเมริกา เพืJอการใดๆ  ทีJเกีJยวข้องกบับญัชีทีJเปิดไว้หร ือมีอยู่
กบับริษทัจดัการ  ใช่หร ือไม่?  /   Do you (or will you) empower or authorize signing rights for this account to a person with a US residential address for 
transactions related to this account or any accounts opened or held with the AMC? 

ใช่/Yes       ไม่ใช่/No  

เพืJอวตัถปุระสงค ์ของแบบฟอร ์มนีr “ บริษัทจดัการ”  ให้หมายความถึง บลจ. กรงุไทย จาํกดั 
(ม หาชน ) แล ะให้รวมถึงผู้ส นับสนุนการขายฯ แล ะผู้ เกีJย วข้อ งก ับกอ งทุน  / For this 
purpose, the “ AMC”  means Krungthai Asset Management Public Company Limited 
and includes selling agents and any parties which are related to the fund.

บตัรประชาชนเลขทีJ/หนังสือเดินทาง เลขทีJ (ID Card No.)  
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FATCA FORM 

สว่นที� 2 
Part 2 

การยนืยนัและการเปลี�ยนแปลงสถานะ 
Confirmations and Change of Status 

 
1. ท่านยนืยนัว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง และครบถ้วนสมบูรณ์   /  You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 
2. ท่านรบัทราบและตกลงว่า หากท่านมสีถานะเป็นบุคคลอเมรกินั แต่ขอ้มูลที�ใหต้ามแบบฟอรม์นี� หรอืตามแบบฟอรม์ W-i หรอืตามแบบฟอรม์ W-8BEN เป็นขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บรษิทัจดัการมสีทิธิ

ใช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที�จะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถึงการปิดบญัช ีตามที�บรษิัทจดัการเห็นสมควร   /    You acknowledge and agree that if you are a U.S. 
Person but the information provided on this form or Form W-9  or Form W-8BEN is false, inaccurate or incomplete, the AMC shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business 
relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

3. ท่านตกลงที�จะแจ้งให้บรษิัทจดัการทราบและนําส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิัทจดัการ ภายใน st วนั หลังจากมีเหตุการณ์เปลี�ยนแปลงอนัทําให้ขอ้มูลของท่านที�ระบุในแบบฟอร์มนี�ไม่ถูกต้อง   /    You agree to notify and 
provide relevant documents to the AMC within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.  

4. ท่านรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที�ท่านไม่ได้ดําเนินการตามขอ้ s ขา้งตน้ หรอืมกีารนําส่งขอ้มูลอนัเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี�ยวกบัสถานะของท่าน บรษิัทจดัการมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวที�จะยุติ
ความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกบัท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถงึการปิดบญัช ีตามที�บรษิทัจดัการเห็นสมควร   /    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 the AMC to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not 
limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

  

สว่นที� 3 

Part 3 

การยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลและการหกับญัช ี

Authorization for information disclosure and account withholding 

 
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรอืขอ้ตกลงใดๆ ระหว่างบรษิัทจดัการ และหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยนิยอมและตกลงที�จะไม่ยกเลกิเพกิถอนการให้

ความยนิยอมดังกล่าวแก่บรษิัทจัดการในการดําเนินการดงัต่อไปนี�  /   To the extent required by applicable laws and/or any agreements between the AMC and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby 
irrevocably authorize the AMC to: 

 
1. เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของท่านให้แก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ�งรวมถงึหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรของสหรฐัอเมรกิา (Internal Revenue Service: IRS) ขอ้มูลดงักล่าว รวมถงึ ชื�อ

ลูกค้า ที�อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขบญัช ีสถานะการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เรื�อง FATCA จํานวนเงนิหรอืมูลค่าคงเหลอืในบญัช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบญัชใีนระหว่างปีปฏทินิที�ผ่านมา รายการเคลื�อนไหวทางบญัช ี
จํานวนเงนิ ประเภทและมูลค่าของผลติภณัฑท์างการเงนิ และ/หรอืทรพัยส์นิอื�นๆ ที�มอียู่กบับรษิทัจดัการ ตลอดจนจํานวนรายได ้และขอ้มูลอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ ทางธุรกจิที�อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทาง
ภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ซึ�งรวมถึง IRS ด้วย  /  Disclose information to 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, account balance or value, the payments made with respect to the account during the calendar year. Account statements. The amount of 
money. the type and value of financial products and/or other assets held with the AMC, 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

 
2. หกัเงนิจากบญัชขีองท่าน และ/หรอืเงนิได้ที�ท่านอาจมหีรอืมสีทิธไิดร้บัจากบรษิัทจดัการ ในจํานวนที�กําหนดโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ�งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบงัคบัของ

กฎหมาย และ/หรอืกฎเกณฑต์่างๆ รวมถงึความตกลงใดๆ ระหว่างบรษิทัจดัการและหน่วยงานจดัเกบ็ภาษอีากรดงักล่าว    /    Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid 
from the AMC in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the AMC and such tax 
authorities. 

 
หากท่านไม่ใหข้อ้มูลที�จําเป็นต่อการพจิารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มูลที�จําเป็นตอ้งรายงานให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืไม่สละสทิธใินการบงัคบัใช้กฎหมายที�ห้ามการรายงานขอ้มูล บรษิัท

จดัการมสีิทธใิช้ดุลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดียวที�จะยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วน ซึ�งรวมถึงการปิดบัญชี ตามที�บรษิัทจดัการเห็นสมควร   /    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 the AMC, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the AMC shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate. 

 
ขา้พเจ้าไดร้บัทราบถึงขอ้กําหนดและเงื�อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบบันี�เป็นอย่างดแีลว้ และตกลงยนิยอมให้มกีารเปิดเผยขอ้มูล การหกัเงนิ และการยุติความสมัพนัธ์ทางการเงนิ/ทางธุรกจิกบัขา้พเจ้าตามขอ้กําหนดและ

เงื�อนไขในเอกสารฉบับนี� เพื�อเป็นหลักฐานแห่งการนี�จึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นสําคญั   /    By placing the signature below, I hereby acknowledge the terms and conditions specified herein, and agree to allow the 
disclosure of information, withholding and termination of banking/ business relationship subject to the terms and conditions as described above in all respects. 

 
 
 
 

 

ลายมือชืJอของลูกค้าผ ู้ขอเปิดบญัชี 
Signature of Applicant 

 

วนัทีJ 
Date 

 

ลายมือชืJอเจ้าหน้าทีJตรวจสอบ 
Signature of Certified internal auditor 

 

วนัทีJ 
Date 

 




