
วนัที.่.................................................................
 

    
 มีความประสงค์จะ / Wish to      ก าหนดแผนลงทนุอตัโนมตัิ   โดยเริม่ต ัง้แตว่นัที.่...........................................สิน้สุดในวนัที.่........................................... 

  Create Investment plan          From Date        End date 

 ยกเลกิแผนการลงทุนอตัโนมตั/ิ Cancel Investment plan  

 

ขา้พเจ้า / I / We     เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
   Unitholder No.  

 

ประเภทกองทุน 
Fund type

ตลาดเงนิ 
Money Market 

Fund

ตราสารแห่งหน้ี 
Fixed Income Fund

ตราสารทุน 
Equity Fund

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 
Foreign Investment 

Fund

กองทุนผสม 
Mixed Fund

กองทุนรวมเพื่อการออม 
SSF Super Savings 

Fund 

กองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 
RMF Retirement 

Mutual Fund 

ประเภทกองทุน 
Fund type 

 KTSS 

 KTSV 

 KTFIX-1Y3Y 

 KTPLUS 

 KTFIXPLUS-D 

 KTSTPLUS-A

  KTEF   KT-HIDIV 

 KTSF   KT-BRAIN-A 

 KTSE 

 KT-GOLD 

 KTMUNG-A 

 KTMEE-A 

 KTSRI-A 

 KTSUK-A
 -------------------------------------------- 

(โปรดระบุชื่อกองทุน/ Specify fund name) 

เป็นจ านวนเงนิ    บาท    บาท/Baht จ านวนเงนิเป็นตวัหนงัสือ 
Amount  Amount in words 

ช าระโดย/ Paid By  

หกัจากบญัชีธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ชื่อบญัชี  สาขา    เลขทีบ่ญัชี   
Deduct from KTB account A/C Name   Branch    A/C No. 

หกัจากบญัชีบตัรเครดติ KTC (เฉพาะ RMF/SSF) หมายเลขบตัร 
Deduct from KTC Credit Card                             A/C No.  

ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบตัร   
Card Holder’s Name 

โปรดระบุช่วงเวลาที่จะให้ท ารายการซ้ืออตัโนมตัทุิกเดือน / Please specify the period of monthly subscription plan.  

  ทุกวนัที่ (On the date)    1    10    20  (ส าหรบับตัรเครดติ KTC และบญัชีธนาคารกรุงไทย เทา่นั้น / For KTC Credit Card and KTB Account ) 

กรณีวนัที่ท ารายการตรงกบัวนัหยุดท าการ บรษิทัจะด าเนินการใหใ้นวนัท าการถดัไป / If the transaction date is on the holiday, the transaction will be proceeded on the next business day. 

ส าหรบัการลงทุนในกองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรบัได้  

         ข้าพ เจ้าร ับทราบว่า  ห ากกองทุนรวมที่ข้ าพ เจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้ าพ เจ้าลงทุนได้  หรือเป็นกา รลงทุนที่ ไม่ เป็ นไปตามค าแนะน าของบริษัทจ ัดการ 

ขา้พเจ้าไดร้บัทราบระดบัความเสีย่งเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยนัจะลงทุนในกองทุนรวมขา้งตน้ 

        ขา้พเจ้ารบัทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต ่ากว่ารอ้ยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งอาจท าให้ผูล้งทุนไดร้บัเงนิคืนต ่ากว่าเงนิลงทุนแรกเริม่ได ้

ผู้ลงทุนโปรดท าความเข้าใจก่อนการลงนาม 
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิและมีความเสีย่งของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงนิลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรซ้ือขายหน่วยลงทุนกบับุคคลทีไ่ด้รบัความเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัช าระ

เงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาทีก่ าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ด้มีค าส ั่งไว้ 

2. ส าหรบักองทุนทีมี่การก าหนดอายุโครงการ (กองทุนปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดงักล่าว เมือ่ครบอายุของโครงการ

3. ส าหรบักองทุนทีไ่ม่มีก าหนดอายุโครงการ (กองทุนเปิด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนดงักล่าว เมือ่ บลจ.กรุงไทย ("บริษทัจดัการ") ด าเนินการรบัซ้ือคืนอตัโนมตัติามงวดเวลาตามทีร่ะบุในโครงการ 

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รบัการจดัสรรหน่ายลงทุน ข้าพเจ้ารบัทราบ และยินยอมเข้าผูกพนัตามรายละเอียดโครงการทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากส านกังาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างบริษทัจดัการกองทุน 

และผู้ถือหน่วยลงทุนทีจ่ดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

5. ค าเตือนส าหรบัการลงทุนกองทุน RMF/SSF ของ บลจ.กรุงไทย 

 5.1 การลงทุนในกองทุน RMF/ SSF หากประสงค์น าไปใช้เพื่อสทิธปิระโยช์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็นไปตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร ซ่ึงข้าพเจ้าได้ศกึษาท าความเข้าใจข้อมูลภาษีในคูมื่อการลงทุน และได้รบัทราบข้อก าหนด และเงือ่นไข

     ของกองทุน RMF/ SSF แล้ว 

  5.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน RMF/SSF ของบลจ.กรุงไทย ไปยงับลจ. อืน่ จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนไปยงั บลจ.อืน่ ตามที ่บลจ.กรุงไทย ก าหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมือ่ท ารายการ 

  5.3 การซ้ือหน่วยลงทุน RMF/SSF ด้วยบตัรเครดติ หากขายคืน / โอนออก ผดิเงือ่นไข ตามทีบ่ริษทัจดัการก าหนด* ผู้ลงทุนต้องช าระคา่ปรบัในอตัรารอ้ยละ 2 ของส่วนต่างของยอดเงนิลงทุนผ่านบตัรเครดติ และยอดเงนิคงเหลือ ข ัน้ต ่า  

  200 บาท (ไม่รวม VAT) 

*เงือ่นไขที ่บลจ.กรุงไทย ก าหนดมี ดงัน้ี

 o ส าหรบักองทุน RMF ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี (คดิแบบวนัชนวนั) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงือ่นไขตามทีก่รมสรรพากรก าหนด

 o ส าหรบักองทุน SSF ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปีปฎทินิ หรือถือหน่วยลงทุนครบเงือ่นไขตามทีก่รมสรรพากรก าหนด

 o การขายคืน / โอนหน่วยลงทุน RMF/SSF ออกไปยงั บลจ.อืน่ ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดทีซ้ื่อด้วยบตัรเครดติ

   หมายเหตุ  ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที ่บลจ.กรุงไทย ก าหนดน้ี ไม่เกีย่วข้องกบัเงือ่นไขการถือครองเพื่อรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีก่รมสรรพากรก าหนด 

  5.4 บลจ.กรุงไทย สงวนสทิธิท์ ารายการขายคืน หรือรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน RMF/SSF ไปยงับลจ. อืน่ เมือ่มีการช าระเงนิคา่ธรรมเนียมบตัรเครดติ และ/หรือ คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว 

  5.5 ส าหรบัการลงทุนในกองทุน RMF/SSF เมือ่มีเหตุให้กองทุนเลิก บลจ.กรุงไทย จะด าเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ลงทุน ไปยงักองทุน RMF/SSF ทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของ บลจ.กรุงไทย (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รบัการ 

  ยกเว้นคา่ธรรมเนียมในการโอนย้าย ดงัน้ี 

  5.5.1  กรณีกองทุน SSF จะย้ายไปยงักองทุน SSF ทีมี่ความเสีย่งต ่าสุด หรือมีนโยบายการลงทุนทีใ่กล้เคียง หรือสอดคล้องกบักองทุน SSF ดงักล่าว 

  5.5.2  กรณีกองทุน RMF จะย้ายไปยงักองทุน RMF ทีมี่ความเสีย่งต ่าสุด หรือมีนโยบายการลงทุนทีใ่กล้เคียง หรือสอดคล้องกบักองทุน SSF ดงักล่าว 

6. การซ้ือหน่วยลงทุน LTF ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้

7. ค าเตือนส าหรบัการลงทุนกองทุนทีมี่กลยุทธ์การลงทุนครัง้เดียว (buy-and-hold)ข้าพเจ้ารบัทราบว่า กองทุนทีข่้าพเจ้าลงทุนมีการกระจุกตวัของผู้ออกตราสาร และ/หรือ รายกลุ่มอุตสาหกกรม และ/หรือ รายประเทศทีล่งทุนตามทีป่รากฎใน

 หนงัสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั จึงมีความเสีย่งทีพ่อร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีการกระจุกตวัในลกัษณะดงักล่าวเพิ่มขึน้ และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 

8. ข้าพเจ้าได้รบั หนงัสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล / หนงัสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม คูมื่อภาษี RMF/SSF และได้รบัทราบข้อก าหนดเงือ่นไข ความเสีย่ง และค าเตือนของกองทุนน้ีเรียบรอ้ยแล้ว และตกลงยนิยอมปฏบิตั ิและผูกพนัตนเองตาม 

 ข้อก าหนด และเงือ่นไขดงักล่าวทุกประการ ท ัง้น้ีผู้ลงทุนสามารถขอรบัเอกสารข้างต้น ณ ทีท่ าการของบริษทัจดัการ หรือเว็บไซต์บริษทัจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขาย หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

9. ส าหรบัการลงทุนในกองทุนทีมี่ระดบัความเสีย่งสูงกว่า หรือกองทุนมีความเสีย่งด้านอตัราแลกเปล่ียนสูงกว่าทีข่้าพเจ้ายอมรบัได้ ข้าพเจ้ายนิยอม และรบัทราบความเสีย่งทีมี่ระดบัความเสีย่งสูงกว่าทีข่้าพเจ้ายอมรบัได้ ดงักล่าวข้างต้น

  ข้าพเจ้าเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง รบัทราบถงึค าเตือน เงือ่นไขการลงทุน และขอรบัรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนค าส ั่งน้ีไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ ท ัง้น้ีข้าพเจ้าตกลงยนิยอมทีจ่ะเสียคา่ธรรมเนียมในการน้ี (ถ้ามี) 

หมายเลขโทรศพัท์ทีต่ดิตอ่ได/้ Telephone No. ลายมือชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน/ Unitholder’s signature X 

ส าหรบัผูส้นบัสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch 

ขือ่ผูส้นบัสนุนการขาย/สาขา............................    เลขทีส่าขา..........................   เลขที่ใบอนุญาต ......................รหสัพนกังาน......................   รหสัผูข้าย......................   ลงชื่อ ...........................  
Selling Agent/ Branch Nam    Selling Agent/Branch Code       IC License No.    เจ้าของ IC    Sales Code   Signature 

ส าหรบั บลจ.กรุงไทย/ For KTAM  

ผูท้ ารายการ ........................…..………………..……………… ผูต้รวจสอบลายเซ็นต์ ..........................................................  ผูอ้นุมตั.ิ.........................................................  
Made Out  Checker   Authorized 

  
            ส าหรบัลูกคา้/ For Customer      ส าหรบัผูส้นบัสนุนการขาย/ For Selling Agent    ส าหรบันายทะเบียน / For Registrar  

ค าขอแสดงความจ านงเพือ่วางแผนการลงทุนอยา่งตอ่เน่ือง (Wealth+) 

Automatic 
Investment Plan 

** กรณีหักเงินจากบญัชีของท่านไม่ผ่าน 3 ครั้ งติดต่อกนั บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิกแผนการลงทุนน้ี 
** เจา้ของบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตและช่ือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนั ** 
** แบบฟอร์มน้ีใชเ้ฉพาะการหักบญัชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กรณีประสงคหั์กบญัชีธนาคารอ่ืนโปรดสมคัรผ่านช่องทาง KTAM 
Smart Trade ดว้ยตนเอง ท่ี www. ktam.co.th 

ลายเซ็นเหมือนหลงับตัรเครดติ / Card holder's Signature 

(1 แบบฟอร์มตอ่ 1 กองทุน/ One form for one fund) 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2686-6100     
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED  

 Update: 16 ก.ค. 63 



 

หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชีเงินฝากหรือบตัรเครดติ / Letter of Consent for Direct Debit (1 แบบฟอร์ม/ 1 แหง่) 

วนัท/ี Date................................................ 
 

สาํหรบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นนั 

 
 
 
   
                                                                                                                                                  
  

เรยีน ผูจ้ดัการธนาคาร             
                                                                                                        
 

 
 
 

ขา้พเจา้ / I / We............................................................................................... ประเภทบญัชีเงนิฝาก / Type of Bank account ........................................................   
 
เลขทีบญัช/ี Account No.................................................................................... สาขา / Branch................................................................................................... 
 
ชือบญัช/ี Account Name.................................................................................. บตัรประชาชนเลขที/ ID Number............................................................................  
 

 

  
 
เรยีน บรษิทับตัรเครดติ   บมจ.บตัรกรุงไทย   (Krungthai Card Pcl.) (ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดติ”) 
 
ขา้พเจา้ / I / We...............................................................................................  
 
บตัรประชาชนเลขที/ ID Number............................................................................ 
 
 
 

 
 

โดยขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบญัชีเงนิฝาก/บตัรเครดติ ตามทีระบดุา้นบนและในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนเลขที           
 

 
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number   
 
เบอร์โทรศพัท์/ Phone no................................. มือถือ/ Mobile No.................................... โทรสาร/ Fax No. ................................ E-Mail......................................... 
 

มีความประสงค์ให้ธนาคาร / ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตหกัเงนิจากบญัชีเงนิฝากดงักล่าวของข้าพเจา้ เพอืชําระค่าจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือหนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ของข้าพเจา้ ใหแ้ก่บรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (ต่อไปนีเรียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนเงินทีปรากฏในคําสงัจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี และ/หรือ แผ่นบนัทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือสือ
บนัทึกข้อมูล (Media) และ/หรอืสือข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทีธนาคารได้รบัจากบรษิทั และนําเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีของบริษทั ทงันีให้เป็นไปตามเงือนไขและข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในหนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝากหรือบตัรเครดิต / I/We wish to authorize the Bank/Credit card company to debit my bank account/charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or 
debts and/or any obligations to Krung Thai Asset Management PCL., (hereinafter referred to as “the Company”) in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette 
and/or media and/or electronic media which the Bank receives from the Company and transfer such amount to the Company’s account in accordance with the terms and conditions specified on the 
back of this consent letter. 

 

ขา้พเจ้าไม่ประสงค์จะใหธ้นาคาร / ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดิตแจ้งผลการหกับญัชีเงนิฝากแตอ่ย่างใด เนืองจากขา้พเจ้าสามารถทราบการทาํรายการดงักลา่วไดจ้ากสมุดคูฝ่ากของธนาคาร หรือ Statement หรือ
ใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดิต หรอืจากเอกสารหลกัฐานอืนๆ ทบีรษิทัจะออกใหข้้าพเจ้าตอ่ไป ในกรณีทีชอืบญัช ีและ/หรือเลขทีบญัชี และ/หรือเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ทีระบุไวใ้นหนงัสอืยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝาก/
บตัรเครดติฉบบันีของขา้พเจ้าไดเ้ปลยีนแปลงไปไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจ้าตกลงใหห้นงัสือยนิยอมฉบบันียงัคงมีผลใช้บงัคบัสาํหรบับญัชีเงนิฝาก/บตัรเครดติทีไดเ้ปลยีนแปลงนนัๆดว้ยทุกประการ / I/We do 
not want the bank to inform me of this transaction because I/We can obtain the information from my/our passbook or my/our bank/credit card statement or other documents the company will issue for 
me/us. In case of account name and/or account/credit card number and/or any documents specified in this letter of consent has been changed by any reasons, I/we hereby agree that this letter of 
consent will comply with those changes. 

 

การให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก / ผู้ให้บริการบตัรเครดิตดงักล่าวให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนบัแต่วนัทําหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันี และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าบริษทัจะได้บอกเลิกการ
ให้บริการตามหนงัสือยินยอมฉบบันี หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกโดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคาร/ผู้ให้บริการบตัรเครดิต และบริษทัทราบอย่างน้อยลว่งหน้า 30 วนั / The letter of consent of 
direct debit from this bank/credit card account will be effective since the date of this letter of consent and will be valid indefinitely unless the company has cancelled the service as for this letter of 
consent or unless I/We have informed the company and the bank in written of the cancellation of this letter of consent 30 days in advance. 

 

ทงันี ข้าพเจ้าขอรบัรองความถูกต้องของรายละเอียดขา้งตน้และข้าพเจ้าได้อา่นและตกลงยนิยอมปฏบิตัแิละผูกพนัตนเองตามข้อความทีระบุไวใ้นหนงัสือชีชวน ขอ้กําหนดและเงือนไขของการสงัซือหน่วย
ลงทุน ข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุไวใ้นหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก/บตัรเครดติฉบบันี รวมทงัทีธนาคาร/ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตหรือบรษิทัจะกําหนดและมีประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ / I/We 
certify that the information provided herein is complete and correct. I/We have read all terms and conditions stated on this letter of consent and agree to abide by including 
any terms and conditions the bank/credit card company or the company will have even if this letter of consent. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
                   X 
                                                                              (                                                             ) 

 

กรุณาลงนามตามตวัอยา่งลายเซ็นทีใหไ้ว้กบัธนาคาร / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company. 
 
สาํหรบัธนาคารสาขาเจา้ของบญัชี / For Bank Use Only 
 

เรยีน นายทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) /Dear Fund Registrar  
  
 ธนาคาร/ Bank ..............................................................สาํนกั/สาขา / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของลายมือชือเจ้าของ
บญัชี/บตัรเครดติในหนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชีเงนิฝากฉบบันี รวมถงึเอกสารประกอบการหกับญัชีเงนิฝากถูกตอ้งทงัหมดแล้ว จงึขอนําสง่เรืองมายงันายทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพือดาํเนินการตอ่ไป /Check 
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents. 
 
 

ลงชือและประทบัตรา  ผูจ้ดัการสาขา/รองผูจ้ดัการสาขา 
Signature and Stamped                                                                                Branch Manager/Deputy Manager 
ชอืตวัพิมพ์/ Name in Print  (                     ) 

 
สาํหรบันายทะเบยีน / For Registrar Only 
 

ผูด้าํเนินการ/ Prepared by ................................................................................................ ผูอ้นุมตั/ิ Authorized by ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ข้อกําหนดและเงือนไข/ Terms and Conditions  
1) ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระค่าจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือ หนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินทีบริษทัแจ้งแก่
ธนาคาร/บรษิทับตัรเครดิตนนัไม่ถูกต้องและธนาคาร/บตัรเครดิตไดท้ําการหกัเงนิจากบญัชีเงนิฝาก/บตัรเครดิตของขา้พเจ้าตามจํานวนทีปรากฏในคาํสงัจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี และ/หรือ แผ่น
บนัทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือ สือบนัทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทธีนาคาร/บริษทับตัรเครดิตได้รบัจากบริษทัเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวน
ดงักล่าวจากบริษทัโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธใินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร/บริษทับตัรเครดติชดใช้เงนิจํานวนดงักล่าว และข้าพเจ้ายอมรบัว่าธนาคาร/บรษิัทบตัรเครดติจะหกัเงนิจากบญัชีเงิน
ฝาก/บตัรเครดิตของขา้พเจ้าไดต้่อเมือเงนิในบญัชีเงนิฝาก/วงเงนิบตัรเครดติของข้าพเจ้ามีเพยีงพอให้หกัในขณะนนัเท่านนั/ In debiting my/our bank account in order to make payment for subscription price 
and/or debts and/or any obligation to Krung Thai Asset Management Pcl. (hereinafter referred to as the Company), should it later be found that the amount instructed to the Bank/Credit card company 
is incorrect and that the bank/Credit card company has already debited my bank/credit card account in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media 
and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company, I/We shall claim such amount directly from the Company. In this regard, I/We waive the right to demand 
or sue the Bank/Credit card company to refund the amount which the Bank/Credit card company has debited from my bank/credit card account in order to pay for the amount owed to the Company 
according to the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company. In addition, I/We 
acknowledge that the Bank/Credit card company shall be able to debit my/our bank/credit card account only when my/our bank/credit card account balance is sufficient for such debit at the time.  
2) ในกรณีข้าพเจ้าขอให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสละสิทธิทีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือธนาคาร/บริษัทบตัรเครดิตทีอาจเกิดขึนจากข้อขดัข้องทางระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ทีอาจทําให้ธนาคาร/บรษิัทบตัรเครดิตไม่สามารถหกัเงนิจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตตามคําสงัของข้าพเจ้าได้ ทงัทีมีวงเงนิเพียงพอก็ตาม/ In case that of I/We have given the consent to the 
bank/Credit card company to debit from my bank/credit card account, I/We waive the right to demand or sue the company or the bank/Credit card company for any damage that might occurs from 
disruption of electronic systems causing the bank/Credit card company to unable to debit from my/our instructed bank/credit card account even though the credit line is sufficient.. 

เจา้ของบญัชีเงนิฝาก/ บตัรเครดติ 
(Owner of Bank Account/ Credit card) 

ลงนาม 
Sign 

วนัหมดอาย ุ(เดือน/ ปี)/ Expiry Date (Month/Year) หมายเลขบตัรเครดติ/ Credit Card No. 

กรณีหกับญัชีผา่นธนาคาร/ Available Banks 

กรณีหกับญัชีผา่นบตัรเครดติ/ Available Credit Card 

บลจ.กท.028-9/2564 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
Krung Thai Bank Pcl. 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
Kasikorn Bank Pcl. 

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 
TMBTHANACHAT Bank Pcl. 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
Siam Commercial Bank Pcl.        

บมจ.กรุงศรีอยุธยา   
Bank of Ayudhya Pcl. 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ   
Bangkok Bank Pcl. 

บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย    
CIMB Thai Bank Pcl.                   

บมจ.ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร          
Kiatnakin Phatra Bank Pcl.                

บมจ.ธนาคารทสิโก้ 
Tisco Bank Pcl.             

บมจ.ธนาคารยูโอบี                      
United Overseas Bank Pcl.      

ธนาคารออมสนิ 
Government Savings Bank 

บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   
LH Bank Pcl.                               

Corporate iCash Comp Code : KTAM 
 

Payment on the Net Comp Code : 871 
 

Customer No.(ตวัเลข 11 หลกั) : ………………………………………… 



บลจ.กท.004/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส ำหรับผู้ติดต่อกับนักลงทุน (For Investor Contract’s Only)  

ผู้จัดท ำ (Marketing)  …………………………………………………………………………..  

สำขำ / ฝ่ำยงำน .............................................................วันที่........./........../.......... 

ส ำหรับนำยทะเบียน (For Registrar’s Only) 

ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /....... 
ผู้สอบทำน (Checked by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /....... 

 

ค ำขอปรับปรุงข้อมูล KYC/CDD (ส ำหรับบุคคลธรรมดำ)  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชน 

 
KYC/CDD Ongoing (Individual) 

 

เลขบัตรประชำชน (ID.Card / Passport No.)   - --- 

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Name)...................................................................................................................................................................................................................................... 

มีควำมประสงค์ปรบัปรุงข้อมูลทุกเลขท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ  เฉพำะเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดระบุ  ………………………………………………………………………….    

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส ำคัญ  

1.1ค ำน ำหน้ำ (Name Title) นำย (Mr.) นำง (Mrs.) นำงสำว (Miss.) อื่นๆ (Other)………………………………… 
1.2ชื่อนำมสกุล ผู้ขอเปิดบัญชี(ภำษำไทย) ................................................................................................Name (English)  …………………………................................................................ 
1.3 สัญชำติ (Nationality) ……………………………………………………………………………1.4 วันเกิด (Date of Birth) ……………………………………………………………… 
1.5 ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี .......................... ซอย/แยก ...................................................... ถนน ................................................... ต ำบล/แขวง .................................................................. 
(Registered Address)อ ำเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... ประเทศ...................................... 
1.6 สถำนที่ติดต่อ ตรงกับ   ตรงกับ  อื่นๆ โปรดระบุ เลขท่ี ................. ซอย/แยก....................................... ถนน..................................... 
      (Contact Address)“ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน”“สถำนท่ีท ำงำน”ต ำบล/แขวง ................................................ อ ำเภอ/เขต .......................................................... 
      จังหวดั ................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ประเทศ ............................ 
1.7 สถำนที่ท ำงำน ชื่อบริษัท ........................................................................................................  ต ำแหน่ง ................................................................................................. 
      (Work Place) ตรงกับ    ตรงกับ    อื่นๆ โปรดระบุ เลขท่ี ................. ซอย/แยก...................................... ถนน...................................... 
       “ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน”              “สถำนท่ีติดต่อ”                       ต ำบล/แขวง ................................................ อ ำเภอ/เขต .......................................................... 
    จังหวดั ................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ประเทศ ............................ 
1.8   โทรศัพท์บ้ำน (Home Phone)………………………………………..…………  1.9 โทรศัพท์ที่ท ำงำน (Office Phone) ………………………………………………........................... 
1.10 มือถือ (Mobile) ……………………………………………………………..….. 1.11 อีเมล์ (E-Mail) ……………………………………………………………………........................ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลท่ัวไป 

2.1 วัตถุประสงค์ (Objective) ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ (Can choose more than one choice) 
 ออมเงิน (For Saving)   ลงทุนเพื่อประโยชน์ด้ำนภำษี (For Tax Benefit) 
 สร้ำงผลตอบแทน (For return)  ใช้จ่ำยยำมเกษยีณ (For Retirement Purpose)   
 อื่นๆ Other (โปรดระบุ/Specify) ………………………………………………………………… 

2.6 ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง(Benefit Owner) 
ตนเอง  (For myself) 
 บุคคลอื่น (For the other)  โปรดระบุ (Please specify) : 

ควำมสัมพันธ์ (Relationship) ................................................................................. 

ชื่อ (Name).............................................................................................................. 
เลขบัตรประชำชน (ID.Card) ................................................................................. 
ท่ีอยู่ (Address) …………………………………………………………………... 
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) ………………………………………………… 

2.2 อำชีพ (Occupation) 
รับรำชกำร Civil servant   พนักงำนรัฐวิสำหกิจ State-owned Officer  
 อำชีพอิสระ Self-employed  นักลงทุน Investor 
 เจ้ำของกิจกำร Business Owner  นักกำรเมือง Politician 
นักเรียน/นักศึกษำ Student  พนักงำนบริษัทเอกชน Corporate employee                         
เกษียณอำยุ Retirement ไมไ่ด้ท ำงำน Unemployed 
 อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify) .................................................................................................. 

2.7 ประเภทธุรกิจ (Business Type) 
 (2) ธุรกิจค้ำขำยอัญมณี ค้ำของเก่ำ ค้ำทอง (Antique/ Jewelry trading) /  

           ซ้ือขำยรถมือสอง (Used car) 
 (3) ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศ/โอนเงินออกนอกประเทศ    

            (Currency exchange/Money Transfer) 
 (5) ธุรกิจคำสิโน และ กำรพนัน (Casino and gambling) 
 (6) ผลิตค้ำอำวุธยุทโธปกรณ์ (Military arms &Weapon trading) 
 (7) อำชีพนำยหน้ำจัดหำงำน (Recruitment Agency) 
 (8) ธุรกิจน ำเท่ียว บริษัททัวร์ (Travel/Tour agents) 
 (9) ธุรกิจสถำนบริกำร (Night club/Lounge) 
 (10) กิจกำรเช่ำซ้ือรถยนต์ (Leasing) 
 (11) มูลนิธิ (Foundation)                  (12) องค์กรไม่แสวงหำก ำไร  
 (21) กำรเงิน-ธนำคำร(Financials/Banking)  
 (22) ประกัน(Insurance/Assurance) 
 (23) โบสถ์/วัด  (Church/Temple)                  (24) อสังหำริมทรัพย์ (Property)  
 (25) สหกรณ์ (Co-operative)  (26) มหำวิทยำลัย/โรงเรียน  (University/School) 
 (27) เกษียณอำยุ /นักกำรเมือง / นักลงทุน / นักเรียน / นักศึกษำ /ไม่ได้ท ำงำน 
 (31) อื่นๆ Other  (โปรดระบุ / Specify)............................................................... 

2.3แหลง่ที่มำของเงิน  แบ่งตำมประเทศ (Source of income: classify by Nation) 
ในประเทศไทย  (Thailand)  
นอกประเทศไทย (International) (ระบุชื่อประเทศ:Specify)............................................................ 

2.4 ระดับรำยได้ต่อเดือน (Monthly Income)  (เลือกเพียง 1 ข้อ: Choose only one) 
 น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท  200,001-500,000 บำท(Baht)       

      (Below or equal to 15,000 Baht)  500,001-1,000,000 บำท(Baht)       
15,001-50,000 บำท   (Baht)             ตั้งแต่ 1,000,001 บำทขึ้นไป  (Above 1,000,001 Baht) 
50,001-200,000 บำท (Baht)                   

2.5 แหล่งที่มำของเงิน แบ่งตำมประเภทรำยได้ ( Source of income : classify by type)    
ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ (Can choose more than one choice) 

 เงินเดือน / รำยได้ประจ ำ  (Salary/Wage)  ธุรกิจส่วนตัว  (Business Own) 
 เงินปันผล/ดอกเบ้ีย/เงินออม (Dividend/Interest / Saving)  มรดก / ของขวัญ  (Heritage/Gifts) 
 ขำยหลักทรัพย์/อสังหำริมทรัพย์  (Securities Trading / Property) 
อื่นๆ Other  (โปรดระบุ / Specify)....................................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ให้เป็นควำมจริงทุกประกำร  (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful) 

ลงชื่อผู้ลงทุน   ………………………………………………………………… วันที่ ........ / ........ / ......... 

Unitholder Signature   (......................................................................................) 

 

ส ำหรับลูกค้ำ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
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     เพ่ือช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได้สูงสุดส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการขอให้ท่านเลือกค าตอบ
ท่ีคิดว่าดีท่ีสุดส าหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบค าถามทุกข้อครบถ้วน (ท้ังหมด 3 ส่วน มี 14 ค าถาม) ดังนี ้  

ช่ือผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน.................................................................................................................... 

เลขที่บัตรประชาชน (13 หลกั)................................................................................................................... 

กรณบีัญชีร่วม โปรดระบุ เลขท่ีบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน (11 หลัก) ....................................................................... 

โทรศัพท์ (มือถือ)….....................................อีเมล์...................................................วันท่ีให้ข้อมูล............................................... 

ส่วนที่ 1 ค าถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
1. ปัจจุบนัท่านอายุ

ก. ตั้งแต ่60 ปีขึ้นไป   ข. 45–59 ปี  ค. 35–44 ปี   ง. นอ้ยกว่า 35 ปี 
2. ปัจจุบนัท่านมีภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายประจ า เช่น ค่าผอ่นบา้น รถ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั และค่าเล้ียงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด            ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด  
ค. ตั้งแตร้่อยละ 25 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด   ง. นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดท้ั้งหมด 

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจบุนัอยา่งไร
ก. มีทรัพยสิ์นนอ้ยกว่าหน้ีสิน    ข. มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหน้ีสิน 
ค. มีทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสิน    ง. มีความมัน่ใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอส าหรับการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายแุลว้ 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปน้ีบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)
ก. เงินฝากธนาคาร            ข. พนัธบตัรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
ค. หุ้นกูห้รือกองทุนรวมตราสารหน้ี    ง. หุ้นสามญัหรือกองทุนรวมหุน้หรือสินทรัพยอ์ื่นท่ีมีความเส่ียงสูง 

5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนน้ี
ก. ไม่เกิน 1 ปี       ข. ตั้งแต่ 1 ปีแต่นอ้ยกว่า 3 ปี  ค. ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี  ง. มากกว่า 5 ปี 

6. ความสามารถในการรับความเส่ียงของท่านคือ
ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้
ข. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง 
ค. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขึ้น 
ง. เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุท่ีอาจเกิดขึ้นดา้นล่าง ท่านเตม็ใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด

ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย 
ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถึ้ง 1% 
ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 5% 
ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 15% 

แบบประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน ส าหรับบุคคลธรรมดา 
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8. ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงดว้ยเช่นกนั ท่านจะรู้สึกอยา่งไร  
ก. กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทุน                               ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง 
ค. เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง                  ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูงและหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรั้บสูงขึ้น 

9. ท่านจะรู้สึกกงัวล/รับไม่ไดเ้ม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนเท่าใด 
ก. 5% หรือ นอ้ยกว่า           ข. มากกว่า 5%-10%         ค. มากกว่า 10%-20%    ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป 

10. หากปีท่ีแลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอยา่งไร 
    ก. ตกใจและตอ้งการขายการลงทุนท่ีเหลือทิ้ง             ข. กงัวลใจและจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง 
      ค. อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา    ง. ยงัมัน่ใจเพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพ่ือเฉล่ียตน้ทุน 
 

ส่วนที่ 2 ค าถามข้อ 11-14 ใช้เป็นข้อมูลเพิม่เติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า  (ไม่น ามาคิดคะแนน)  
ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพนัธ์) และหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น 

11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (อนุพนัธ์) และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงประสบความส าเร็จ ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงมาก 
แต่หากการลงทุนลม้เหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน ท่านยอมรับไดเ้พียงใด 
      ก. ไม่ได ้                              ข. ได ้

ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว้ ท่านสามารถรับความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พยีงใด 
      ก. ไม่ได ้                              ข. ได ้

 
ส่วนที่ 3 ส าหรับการให้ค าแนะน าอ่ืนๆ  

13. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพยข์องท่าน(หลกัทรัพย ์หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู ้ หรือหุ้น หรือพนัธบตัรรัฐบาล หรือ derivatives ) 
           ก. นอ้ยกว่า 1 ปี      ข. มากกว่า 1 ปี 

14.  ท่านมีขอ้จ ากดัในการส่ือสารหรือในการตดัสินใจดว้ยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด 
           ก. มี       ข. ไม่มี 

 
ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มูลรายละเอียดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถูกตอ้งและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และท่ีปรากฏในแบบประเมินความเส่ียงน้ี ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
เพ่ิมเติม เง่ือนไขและขอ้ตกลงในแบบประเมินการลงทุนน้ีไดใ้นอนาคต  และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับว่า ในกรณีท่ีผลการประเมิน Risk Profile 
ดงักล่าว อาจไม่สอดคลอ้งกบักองทุนรวมท่ีขา้พเจา้ไดล้งทนุไวก่้อนหนา้น้ี และ/หรือท่ีระบุในแผนการลงทุนแบบประจ าต่อเน่ือง (Investment Plan) 
และ/หรือท่ีระบุไวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหกัเงินอตัโนมติัรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ RMF ตามท่ีไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุฯ ก่อนหนา้น้ี อาจท าใหข้า้พเจา้ตอ้งท าการเปล่ียนแปลง/แกไ้ขแผนการลงทุนดงักล่าวน้ีในอนาคตต่อไป ขา้พเจา้ขอ
รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล  

หากขา้พเจา้มิไดต้อบค าถามดงักล่าวอยา่งครบถว้น ให้แก่บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ขา้พเจา้จะไม่สามารถท า
รายการซ้ือ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพ่ิมเติมกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุฯไดจ้นกว่าจะให้ขอ้มูลครบถว้น 
ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต และเม่ือขา้พเจา้ใหข้อ้มูลท่ีมีนยัส าคญั การให้ขอ้มูลท่ีตรงต่อความเป็นจริง ถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนัและครบถว้นจะมีผลต่อการให้บริการหรือการใหค้  าแนะน าท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บ 

แผนสัดส่วนการจดัสรรการลงทนุท่ีแสดงในแบบประเมินน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งค าแนะน าเบ้ืองตน้ในการจดัสรรการลงทุนตามผลการ
ประเมินท่ีได ้ทั้งน้ี ก่อนการตดัสินใจลงทุนใด ๆ ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุน ระยะเวลาในการใชเ้งิน เป็นตน้ หรือปรึกษาผูว้างแผนการลงทุนเพื่อรับค าแนะน าท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
 

 
                                                       ลงช่ือ........................................................................................................ผูล้งทุน 

                                                     (.............................................................................................) 
                                                     กรณีบญัชีร่วมตอ้งลงนามครบทกุคน 
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เง่ือนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน : 
1. ผูล้งทุนสามารถท าแบบประเมินการลงทุน ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นๆ ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยบริษทัจดัการจะยึดถือ

ขอ้มูล/คะแนนความเส่ียงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลต่อไป 
2. ผูล้งทุนรับทราบและตกลงว่าผูล้งทุนมีหนา้ท่ีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ีส านกังาน 

ก.ล.ต./บริษทัจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ทั้งน้ีในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวนขอ้มูลในแบบประเมิน
การลงทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้บริษทัจดัการยงัมิไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินการลงทนุในรอบใหมจ่ากผูล้งทนุตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผู ้
ลงทุนตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทัจดัการ ถือเอาขอ้มูลของผูล้งทุนท่ีปรากฏตามแบบประเมินการลงทนุล่าสุดท่ีอยูใ่นระบบเป็นขอ้มูลปัจจบุนั
ของผูล้งทุนต่อไปจนกว่าบริษทัจดัการจะไดรั้บขอ้มูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และน าเขา้บนัทึกในระบบแลว้ 

3. ส าหรับการท ารายการซ้ือ/จองซ้ือรวมถึงค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุน บริษทัจดัการสงวนสิทธ์ิไม่ด าเนินการตามใบค าส่ังซ้ือ/ใบจอง
ซ้ือ หรือ ค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้ส าหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซ้ือ/จองซ้ือรวมถึงค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ หากระดบัความเส่ียงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดบัความเส่ียงท่ีค านวณไดจ้ากการประมวลขอ้มูลระดบั
ความเส่ียงในการลงทนุของผูล้งทุน ตามแบบประเมินการลงทนุน้ีหรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผูล้งทุนท่ีอาจมีการจดัท าขึ้นใน
อนาคต ยกเวน้กรณีท่ีผูล้งทุนไดย้นืยนัการยอมรับความเส่ียงดงักล่าว 

4. เฉพาะในกรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บญัชี (โดยใชเ้ลขท่ีบตัรประชาชนเดียวกนั) ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงและ
รับทราบว่าบริษทัจดัการ จะใชข้อ้มูลในแบบประเมินการลงทนุลา่สุดและระดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีผลบงัคบัใชก้บับญัชี
เด่ียวทุกบญัชีของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีอยูก่บับริษทัจดัการ 

5. เฉพาะในกรณีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทบญัชีร่วม ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคนขอใหค้ ารับรองและตกลง/ยินยอมให้ผูท่ี้มีช่ือแรกตามท่ี
ระบุในใบค าขอเปิดบญัชี เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลผูล้งทุนในแบบประเมินการลงทุนน้ีรวมถึงการให้ขอ้มูลใหม่ในแบบประเมินการลงทุนใดๆ ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต และให้ถือเอาขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลของขา้พเจา้หรือผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคน ตลอดจนใหผู้มี้ช่ือแรกดงักล่าว มีอ านาจ
ในการยินยอม/รับทราบและตกลงในเง่ือนไขและขอ้ตกลงใดๆ รวมถึงยอมรับความเส่ียงของการลงทุนเพ่ิมเติมในกรณีท่ีความเส่ียงของ
กองทุนท่ีจะลงทุนสูงกว่าระดบัความเส่ียงของผูล้งทุนท่ีประมวลไดต้ามแบบประเมินน้ี (หรือแบบประเมินล่าสุดท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต) โดย
ให้มีผลผกูพนัผูล้งทนุ/ ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมทุกคน 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน  ตอบ ก. = 1 คะแนน    ตอบ ข. = 2 คะแนน    ตอบ ค. = 3 คะแนน    ตอบ ง. = 4 คะแนน 
ส าหรับขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกขอ้ท่ีคะแนนสูงสุด 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 
นอ้ยกว่า 15 1 เส่ียงต ่า 

15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง 
30-36 4 เส่ียงสูง 

37 ขึ้นไป 5 เส่ียงสูงมาก  
 
 

ส่วนที ่3 ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 
 
 
 
 
 
 

 

 
ระดบั
คะแนน 

 
ประเภทผู้ลงทุน 

สัดส่วนการลงทุน 

เงนิฝาก + ตราสาร
หนีร้ะยะส้ัน 

ตราสารหนี้
ภาครั  

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

ตราสารทุน การลงทุน
ทางเลือก 

น้อยกว่า 15 เส่ียงต า่ >= 75% <= 30% <= 5% <= 0% 

15 ถ ง 21 เส่ียงปานกลางค่อนข้างต า่ <= 25% <= 65% <= 10% <= 5% 

22 ถ ง 29 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง <= 10% <= 60% <= 20% <= 10% 

30 ถ ง 36 เส่ียงสูง <= 10% <= 40% <= 40% <= 15% 

37 ข น้ไป เส่ียงสูงมาก <= 5% <= 15% >= 60% <= 25% 
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คะแนนรวมที่ได้   

 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ีบริษทัจดัการ  
 
1) ลงช่ือผูรั้บเอกสาร   (ตวับรรจง) ………………..……....…วนัที่.........................     
 
2) ลงช่ือผูบ้นัทึกขอ้มูล (ตวับรรจง) ………………………… วนัที่.........................     
 
3) ลงช่ือผูต้รวจสอบขอ้มูล (ตวับรรจง) .…………………….วนัที่.........................       

   
 




