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

       
   

มีความประสงค์จะ / Wish to       ก าหนดแผนลงทนุอตัโนมตั ิ                 โดยเริม่ต ัง้แตว่นัที.่...........................................สิน้สุดในวนัที.่........................................... 
                                                  Create Investment plan          From Date                                                               End date 
                          

              ยกเลกิแผนการลงทุนอตัโนมตัิ/ Cancel Investment plan        

 

 

          
 

                               
                                                                 

 

 

ขา้พเจา้ / I / We                                                                                                              เลขทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
                                                                                                                                                                                                         Unitholder No.   
 

 
 
 
 

ประเภทกองทุน 
Fund type 

ตลาดเงนิ 
Money Market Fund 

ตราสารแหง่หน้ี 
Fixed Income Fund 

ตราสารทุน 
Equity Fund 

หน่วยลงทุนตา่งประเทศ 
Foreign Investment Fund 

กองทุนผสม 
Mixed Fund 

กองทุนหุน้ระยะยาว LTF 
Long-term Equity Fund 

กองทุนเพือ่การเล้ียงชีพ RMF 
Retirement Mutual Fund 

ประเภทกองทุน 
Fund type 

  KTSS 

  KTSV 

 

 

  KTFIX-1Y3Y 

  KTPLUS 

  KTFIXPLUS-D 

  KTSTPLUS-A 

  KTEF 

  KTSF 

  KTSE 

  KT-HIDIV 

 
 

  KT-GOLD 

 

 

  KTMUNG-A 

  KTMEE-A 

  KTSRI-A 

  KTSUK-A 

 

 

 

  -------------------------------------------- 
(โปรดระบุชือ่กองทุน/ 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/LTF) หมายเลขบตัร 
Deduct from KTC Credit Card                             A/C No.  

 
 ชื่อ-นามสกุล เจา้ของบตัร                        
 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 าหรบักองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หากมีการเลกิกองทุนตามกฎหมาย/ For Long-Term Equity Fund (LTF) or Retirement Mutual Fund (RMF) in case of the fund 
dissolution according to the applicable laws,  

ข้าพเจา้ I / we would like to 
        
                 ขอขายคืนหน่วยลงทุนและรบัเงนิเมือ่เลกิกองทุน      ขอโอนยา้ยหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองอื่น ตามประเภทของกองทุนเดมิแลว้แต่กรณี 
                    Redeem the units and receive the monies     Transfer my/our units to other LTF Funds or RMF Funds according to type of the original fund.  

 

เมื่อมูลคา่หน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุน บรษิทัจะด าเนินการโอนย้ายการลงทุนตามความประสงค์คร ัง้ล่าสุดที่ผู้ลงทุนได้ระบุไว้ โดยจะด าเนินการโอนย้ายไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามประเภทของกองทุนเดิมแล้วแต่กรณี ตามล าดบัดงัน้ี / In case of the decrease of NAV or Units of the fund leading to the dissolution of the Long -Term Equity Fund or 
Retirement Mutual Fund. KTAM will transfer your investment as specified on your most recent subscription order. The fund transfer will be processed according to type of the original 
fund in the following order: 
1. พจิารณาโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพอืน่ตามประเภทของของกองทุนเดมิแลว้แตก่รณี ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกอ่น (ถา้มี)  

Transfer to other Long -Term Equity or Retirement Mutual Fund according to type of the original fund under management of KTAM (if any). 
2. พจิารณาโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพอืน่ตามประเภทของกองทุนเดมิแลว้แตก่รณี ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่  
    Transfer to other Long -Term Equity or Retirement Mutual Fund according to type of the original fund 
              
ค าเตือนส าหรบัผู้ทีซ้ื่อหน่วยลงทุน LTF / RMF/ Disclaimer 
ส าหรบักองทุน LTF หากถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือผ่านบตัรเครดิตไว้ไม่ครบ 5 ปีปฏิทิน  และส าหรบั RMF หากถือหน่วยลงทุนที่ซ้ือผ่านบตัรเครดิตไว้ไม่ครบ 5 ปี (คดิแบบวนัชนวนั) และขายคืนหน่วยลงทุนโดยผิดเงื่อนไข
กรมสรรพากร หรือโอนออกไปยงั บลจ.อืน่ ซึ่งท าใหย้อดคงเหลือน้อยกวา่ยอดทีซ้ื่อดว้ยบตัรเครดติ ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระคา่ปรบัพรอ้มกบัการท ารายการในอตัรารอ้ยละ 2 ของส่วนต่างของยอดเงินลงทุนผ่านบตัรเครดิตและ
ยอดเงินคงเหลือ ข ัน้ต ่า 200 บาท (ไม่รวม VAT)/ For LTF, if investment units purchased through a credit card are not held for at least 5 calendar years, and for RMF, if investment units 
purchased through a credit card are not held for 5 years and redeemed against the conditions set out by the revenue department or switching to other asset management companies, 
whichever lead to investment units at present being less than investment units initially purchased through credit card, unitholders will be charged a credit card fee of 2 % for differences 
between amount purchased through credit card and outstanding amount leftover, with minimum charge of 200 baht (excluding VAT) 

 
ขา้พเจา้ไดร้บัทราบความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนท ัง้จ านวนหรือป้องกนัความเสี่ยงเพียงบางส่วน กองทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ท ัง้น้ี ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนได้แจ้งรายละเอียดความเสี่ยงดงักล่าวให้ข้าพเจ้าทราบแล้วก่อนการลงทุน/ I/(We) am(are) aware of the exchange 
rate risk from investing this fund. In case of the fund’s exchange rate risk is not fully or partially hedged, the investor may get money back more or less than the initial amount as a result 
of exchange rate fluctuation. Thereby, the investor contact has informed me (us) of such risk in details before the investment. 
ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มูลดว้ยตนเองและขอรบัรองความถูกตอ้งของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนค าส ั่งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ ท ัง้สิ้น ท ัง้น้ี ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียคา่ธรรมเนียมในการน้ี (ถ้ามี) ข้าพเจ้าได้รบัทราบ
ขอ้มูลในคูมื่อผูล้งทุนเรียบรอ้ยแลว้ รวมท ัง้ไดศ้กึษาขอ้มูลท ัง้หมดในหนงัสือช้ีชวน คูมื่อภาษีและตกลงยนิยอมปฏิบตัิและผูกพนัตนเองตามข้อก าหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในหนงัสือช้ีชวนและเอกสารการตลาดอื่นๆทุกประการ 
I/We certify that the information provided herein is complete and correct, and shall not cancel this order in any circumstances. I/We agree to pay the fees (if any) for this order. I/We 
have read the investor handbook, tax guide and agree to all terms, conditions, and other details as stated in the Prospectus of the Fund and other marketing material. 
ในกรณีทีผู่ล้งทุนไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรบัทราบและยินยอมเข้าผูกพนัตามรายละเอียดโครงการที่ได้รบัอนุมตัิจากส านกังานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่างบริษทัจดัการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จดัท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม/ In case the units are allocated, I/We hereby acknowledge and agree to bind 
myself/ourselves and comply with all terms and conditions specified in the mutual fund project as approved by the SEC, and its subsequent lawful amendments as well as the 
commitments between the Asset Management Company and Unitholder as lawfully made and signed by the fund supervisor. 

 
หมายเลขโทรศพัท์ทีต่ดิต่อได้/ Telephone No. ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder’s signature X 
 
 
ส าหรบัการลงทุนในกองทุนทีม่ีระดบัความเสีย่งสูงกวา่ระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ / For investment in the fund with risk level higher than the investor’s risk profile. 
ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัความเสีย่งของกองทุนและความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีดงัน้ี / I/We acknowledge and accept the risks of the fund as well as the foreign exchange rate risk of the 
fund in the following cases. 
1. กรณีทีข่า้พเจา้ประสงค์ลงทุนในกองทุนทีมี่ระดบัความเสีย่งทีสู่งกวา่ระดบัความเสี่ยงทีข่า้พเจา้สามารถลงทุนได้ / If I/We wish to invest in the fund which has risk level higher than my acceptable risk level 
2. กรณีทีข่า้พเจา้ประสงค์ลงทุนทีมี่ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่สูงกวา่ความเสีย่งที่ขา้พเจา้ยอมรบัได้/ If I/We wish to invest in the fund which has foreign exchange rate risk level higher than my 
acceptable risk level. 
ซึ่งการลงทุนในคร ัง้น้ี ข้าพเจ้าได้รบัค าแนะน าในการลงทุนที่เหมาะสมและได้รบัการอธิบายถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุนจากผู้ท าหน้าที่ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุ นของผู้สนบัสนุนการขาย หรือบริษัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั มหาชน (บริษทั) ที่ข้าพเจ้าได้รบับริการในคร ัง้น้ีเรียบรอ้ยแล้ว/ For this particular transaction, I/We had received investment advice that is suitable for my/our risk 
profile and had been explained the risks of the fund as well as the foreign exchange risk of the fund by the investment advisor(s) of the selling agent(s) or KTAM. 
 

      ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน/ Unitholder’s signature X 
 

ส าหรบัผู้สนบัสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch 
ขื่อผู้สนบัสนุนการขาย/สาขา............................    เลขทีส่าขา..........................   เลขที่ใบอนุญาต ......................รหสัพนกังาน......................   รหสัผู้ขาย......................   ลงชื่อ ...........................  
Selling Agent/ Branch Nam                                      Selling Agent/Branch Code       IC License No.                          เจา้ของ IC                            Sales Code                  Signature  
 

ส าหรบั บลจ.กรุงไทย/ For KTAM        
ผู้ท ารายการ ........................…..………………..……………… ผู้ตรวจสอบลายเซ็นต์ ..........................................................  ผู้อนุมตั.ิ.........................................................                                
Made Out  Checker                                    Authorized 
 

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

ค าขอแสดงความจ านงเพือ่วางแผนการลงทุนอยา่งตอ่เน่ือง (Wealth+) 

Automatic 

Investment Plan  

 

** กรณีหกัเงินจากบญัชีของท่านไม่ผา่น 3 คร้ังติดต่อกนั บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิกแผนการลงทุนน้ี 
** เจา้ของบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตและช่ือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนั ** 
** แบบฟอร์มน้ีใชเ้ฉพาะการหกับญัชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กรณีประสงคห์กับญัชีธนาคารอ่ืนโปรดสมคัรผา่น
ช่องทาง KTAM Smart Trade ดว้ยตนเอง ท่ี www. ktam.co.th 

 

 
 
ลายเซ็นเหมือนหลงับตัรเครดติ / Card holder's Signature 

 

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

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

 Update: 19 เม.ย. 61 



 

��������	���
������������	���������������	� / ��������	���
������������	���������������	� / ��������	���
������������	���������������	� / ��������	���
������������	���������������	� / Letter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct Debit    ((((1 1 1 1 *��+��,
/ 1 *�-�*��+��,
/ 1 *�-�*��+��,
/ 1 *�-�*��+��,
/ 1 *�-�))))    

/��0�1/ Date................................................ 
 

 
 
 
   

                                                                                                                                                
  

����� 45�6����7�����            �
6. 7������8�90�              �
6. 7������	�90�                    �
6. 7�����90�:�;	��,                   �
6. 7������8��0: 
 Krung Thai Bank Pcl.                 Kasikorn Bank Pcl.                  Siam Commercial Bank Pcl.                 Bangkok Bank Pcl. 
 

        �
6. �8�G����87��           �
6. 7�����0���90�          �
6. H�9���I
�� 90�               �
6.�����	���	� �
6.7�����0	�J�           �
6.7�����7���� 
         Bank of Ayudhya Pcl.         TMB Bank Pcl.                       CIMB Thai Bank Pcl.           Kiatnakin Bank Pcl. Tisco Bank Pcl.     Thanachart Bank  Pcl. 
 
 
P��:�6�� / I / We............................................................................................... R�S�T0�������	��� / Type of Bank account ........................................................   
 
�VP0�1�����/ Account No.................................................................................... ��P� / Branch................................................................................................... 
 
��1������/ Account Name.................................................................................. ����R�S�����VP0�1/ ID Number............................................................................  
 

 
 
 
����� ��	X�0��������	�    �
6.�����8�90�   (Krungthai Card Pcl.) (�-�9R��Y����/-� “45������	����������	�”) 
 
P��:�6�� / I / We............................................................................................... ����R�S�����VP0�1/ ID Number............................................................................ 
 
 
 

 
 

J��P��:�6����\��S�6��P���������	���/��������	� ��
0�1�S�8������*VS��\��S45�]����-/�V�08��VP0�1            
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number   
 
����,J0�G�:0,/ Phone no................................. 
��]��/ Mobile No.................................... J0����/ Fax No. ................................ E-Mail......................................... 
 


��/�
R�S���,���7����� / 45������	����������	�����	�6��������	������V-�/P��P��:�6�� �:�1��e��S�-�6��H�Y���-/�V�08� *VS/�������Y *VS/���������T��S45:���-��f P��P��:�6�� ���*-��	X�0
�V�0��:�,6������08� �8�90� 6e��� (
����) (�-�9R��Y����/-� “��	X�0”) ��
6e��/���	�0�1R��g���e���1�6��H�Y���-/�V�08� *VS/������*6�����Y *VS/���� *4-����0hP��
5V (Diskette) *VS/������1�
���0hP��
5V (Media) *VS/������1�P��
5V�	�VI0���	�, iVi 0�17�����9�����6���	X�0 *VS�e���	����V-�/J���P�������P����	X�0 0�Y���Y����Rj�9R��
���1��9P*VSP���V�0�19���S�89/�����������	���
�����
�������	���������������	� / 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. 

 

P��:�6��9
-R�S���,6S���7����� / 45������	����������	�*6��4V�����������	���*�-��-���� ���1��6�P��:�6����
��]0�����0e���������V-�/9��6��
8��5-��P��7����� ���� Statement ����
��*6������������������	� ����6�������V�\����1�f 0�1��	X�06S�����P��:�6���-�9R ���;�0�1��1������ *VS/�����VP0�1����� *VS/����������V�\���-��f 0�1�S�89/�����������	���
������������	���/
��������	�o�����YP��P��:�6��9���RV�1��*RV�9R9
-/-���/����8��I��
 P��:�6���V������������	���
o�����Y�����
�4V����������e������������	���/��������	�0�19���RV�1��*RV���Y�f��/�08R�S�� / 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. 

 

���������	�6��������	��� / 45������	����������	����V-�/���
�4V���������0��0����*�-/��0e���������	���
������������	���o�����Y *VS�����
�4V�������-�9R6�/-���	X�06S9�����V	��
�����	����
��������	���
o�����Y ����6�/-�P��:�6��6S9��*6����V	J��0e��Rj�V��V�X;,��X����7�����/45������	����������	� *VS��	X�00�����-������V-/����� 30 /�� / 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. 

 

0�Y���Y P��:�6��P��������/�
]5����P�����VS�����P������*VSP��:�6��9���-��*VS�V��	���
Rg	���	*VS45:���������
P���/�
0�1�S�89/������������Y�/� P��e����*VS���1��9PP������1�H�Y���-/�
V�08� P��e����*VS���1��9P0�1�S�89/�����������	���
������������	���/��������	�o�����Y �/
0�Y�0�17�����/45������	����������	�������	X�06Se����*VS
�R�S�G�-�9R��T������08R�S�� / 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. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   XXXX    
                                                                              (                                                             ) 

 

�8;�V���
��
��/��-��V���HI�0�1���9/���7����� / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company. 
 
�e�����7�������P��6��P������� �e�����7�������P��6��P������� �e�����7�������P��6��P������� �e�����7�������P��6��P������� / For Bank Use Only/ For Bank Use Only/ For Bank Use Only/ For Bank Use Only    
 

����� ���0S�������-/�V�08���08�T���������	���6����P����	X�0�V�0��:�,6������08� �8�90� 6e��� (
����) /Dear Fund Registrar  
  
 7�����/ Bank ..............................................................�e���/��P� / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. 9����/6����/�
]5����P��V��
����1��6��P��
�����/��������	�����������	���
������������	���o�����Y �/
]h������R�S�������������	���]5����0�Y��
�*V�/ 6h�P��e��-����1��
�������0S�����45�]����-/�V�08��:�1��e���	����-�9R /Check 
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents. 
 
 

V���1�*VSR�S0�����  45�6������P�/���45�6������P� 
Signature and Stamped                                                                                Branch Manager/Deputy Manager 
��1���/:	
:,/ Name in Print  (                     ) 

 
�e��������0S����� �e��������0S����� �e��������0S����� �e��������0S����� / For Registrar Only/ For Registrar Only/ For Registrar Only/ For Registrar Only    
 

45��e���	���/ Prepared by ................................................................................................ 45���8
��	/ Authorized by ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
P��e����*VS���1��9PP��e����*VS���1��9PP��e����*VS���1��9PP��e����*VS���1��9P/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions        
1) ��������	�6��������	���P��P��:�6���:�1��e��S�-�6��H�Y���-/�V�08� *VS/���� ���Y *VS/���������T��S45:���-��f P��P��:�6�����*-��	X�0 ��R��g��T���V��/-�6e��/���	�0�1��	X�0*6��*-
7�����/��	X�0��������	���Y�9
-]5����*VS7�����/��������	�9��0e�������	�6��������	���/��������	�P��P��:�6����
6e��/�0�1R��g���e���1�6��H�Y���-/�V�08� *VS/������*6�����Y *VS/���� *4-�
���0hP��
5V (Diskette) *VS/���� ��1����0hP��
5V (Media) *VS/���� ��1�P��
5V�	�VI0���	�, 0�17�����/��	X�0��������	�9�����6���	X�0���������*V�/ P��:�6���V�0�16S�e���	�������������	�6e��/�
���V-�/6���	X�0J����� J��P��:�6��P��VS�	07	����������������+u���������7�����/��	X�0��������	��������	�6e��/����V-�/ *VSP��:�6����
���/-�7�����/��	X�0��������	�6S����	�6��������	�
��/��������	�P��P��:�6��9���-��
�1���	����������	���//���	���������	�P��P��:�6��
��:���:��������P;S��Y��0-���Y�/ 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) ���;�P��:�6��P��������	�6��������	���/��������	�P��P��:�6�� P��:�6��P��VS�	07	0�16S���������-��������6���	X�0 ����7�����/��	X�0��������	�0�1��6�	�PhY�6�P��P��P���0���S��
�	�VI0���	�,0�1��60e����7�����/��	X�0��������	�9
-��
��]����	�6��������	���/��������	���
�e���1�P��P��:�6��9�� 0�Y�0�1
�/���	��:���:�I��
/ 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.. 

�6��P���������	���/ ��������	� 
(Owner of Bank Account/ Credit card) 

V���
 
Sign 

/���
����8 (�����/ Rw)/ Expiry Date (Month/Year) �
���VP��������	�/ Credit Card No. 

�;��������4-��7�����/ �;��������4-��7�����/ �;��������4-��7�����/ �;��������4-��7�����/ Available BanksAvailable BanksAvailable BanksAvailable Banks    

�;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ Available Credit CardAvailable Credit CardAvailable Credit CardAvailable Credit Card    
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����� Update ����� KYC/CDD (������������������-Individual) �������	
��
��������������
�������������
���������� ��������	
����  

    '����(�)�*+�+, (ID.Card /Passport No.)  �- ����-�����-��-� 
+34�5���')6���7+8���9 / +34�5���')6���7+8�:;� (Name) ........................................................................................................................................................................................ 

(��9�89��')�84=,>)�?>9@� A)��>,����',���(�)�*+�+,) 

1.1 �C�,D84(E�(:� (Contact Address) ����� .................... #��/��
 ............................................. %�� ............................................ �&�'�/��(� ..........................................   
      �&��)�/��� ........................................ *��+(�� ....................................... �+���,�-��. ................................ ,�	��/...................................... 
1.2 AD�I�JDK��, (Home Phone)0000000000000   1.3 �3�C3� (Mobile) 000000000001.4 �8'��K (E-Mail)  0000000...00000.. 

2.1 ��7+�(E (Nationality) 0000000000..................  2.2 ;�,'9E� (Date of Birth) .......................................... 

2.3 �C�,D84D��?�,  �1��'��-�� ..............................................................   �&��+� � .............................................. 2��/���.���&���� (Office Phone) ....................................  
      (Work Place)        > ���
�'  > ���
�'   > �1��? 2,���	'@ ����� ................. #��/��
..................................... %��......................................... 
                                           A�%�������� �B          A����� ����	�'��'���B                         �&�'�/��(� .......................................... �&��)�/��� ............................................... 
                                                                                                                                             *��+(�� .............................. �+���,�-��. .................. ,�	��/ ............................. 
2.4 D84�=�:(��D*'�8=,��,   > ���
�'     > ���
�'  > �1��? 2,���	'@ ����� ................. #��/��
..................................... %��......................................... 
      (Registered Address)       A�%�������� �B        A�%�����&����B                                �&�'�/��(� ......................................... �&��)�/��� ................................................. 
                                                                                                                                             *��+(�� .............................. �+���,�-��. ...................... ,�	��/ ......................... 
2.5 ;�(C�)�*�?�K (Objective) (��@���99;:� 1 �� (Can choose more than one   
        choice) 
> ������� (For Saving)  > ���@���1��,�	2���.����)�- (For Tax Benefit) 
> �����M���'��� (For return) > ���* ������
-�� (For Retirement Purpose)   
> �1��? Other (2,���	'@/Specify) 000000000000000000. 

2.9 5�@����5�)�*A=+,KD84>D^�E? (Benefit Owner) 
> �����  (For myself) 
> '@����1�� (For the other)  2,���	'@ (Please specify) : 
      �(��������V. (Relationship) ............................................................................. 
      �1�� (Name).......................................................................................................... 
      ���'���,�	���� (ID.Card) .............................................................................. 
      �����  (Address) 0000000000000000000000000 
      �'��.2��/���. (Phone Number) 000000000000000000. 
2.10 )�*'aD���9E^ (Business Type) 
> (2) V@�
�*��������_�� �������
 � ������ (Antique/ Jewelry trading) /                        
           #1c�����%�1���� (Used car) 
> (3) V@�
�*��
�,������������	+( ��,�	��//2��������
��
,�	��/    
            (Currency exchange/Money Transfer) 
> (5) V@�
�*����2� ��	 
������ (Casino and gambling) 
> (6) M��������(@V�@�2V,
��. (Military arms &Weapon trading) 
> (7) �������+���*��+���� (Recruitment Agency) 
> (8) V@�
�*�&�����( '��-����(�. (Travel/Tour agents) 
> (9) V@�
�*�%��'��
�� (Night club/Lounge)  > (10) 
�*
���� �#1c��%���. (Leasing) 
> (11) �����V� (Foundation)                               > (12) ���.
��� ��(�+�
&���                         
> (21) 
������-V�����(Financials/Banking)   > (22) ,�	
�� (Insurance/Assurance) 
> (23) 2'�%./(��  (Church/Temple)                  > (24) ����+���������. (Property)                  
> (25) �+
��. (Co-operative)    > (26) �+�(�������/2������  (University/School) 
> (27) �
-�����@ /��

����1�� / ��
���@� / ��
���� / ��
/s
-� /�� ����&���� 
> (31) �1��? Other  (2,���	'@ / Specify)............................................................... 

 

2.6 ��+8J (Occupation) 
> ��'���
�� Civil servant > ���
�����t(���+
�* State-owned Officer  
> ��������	 Self-employed  > ��
���@� Investor  
> �*�����
�*
�� Business Owner  > ��

����1�� Politician                                   
>�
-�����@ Retirement > �� ����&���� Unemployed 
> ���
���'��-����
�� Corporate employee   
> ��
����/��
/s
-� Student 
> �1��? Other (2,���	'@ / Specify) ...................................................................... 
 

2.7 >��:?D84����?'?E,  >�:?(��)�*'DI (Source of income: classify by Nation) 
>��,�	��/���  (Thailand)  
>��
,�	��/��� (International) (�	'@�1��,�	��/: Specify)............................... 
 

2.8 �*�����=@�(:�'�3�, (Monthly Income) ('�3�9'J8=? 1 ��: Choose only one) 
> ����
( �+�1��� �
�' 15,000 '�� > 200,001-500,000 '�� (Baht)       
      (Below or equal to 15,000 Baht)                       
> 15,001-50,000 '��   (Baht) > 500,001-1,000,000 '�� (Baht)                                                               
> 50,001-200,000 '�� (Baht) > ��c���  1,000,001 '���sc��,   
                                                                      (Above 1,000,001 Baht) 

2.11 >��:?D84����?'?E, >�:?(��)�*'aD��=@� ( Source of income : classify by type)   (��@���99;:� 1 �� (Can choose more than one choice) 
> ������1�� / ������,�	*&�  (Salary/Wage)                            > V@�
�*� (���(  (Business Own)       > ���+��
�����./����+���������.  (Securities Trading / Property) 
> ����,v�M�/��
�'c�/������� (Dividend/Interest / Saving)  > ���
 / ����(�_  (Heritage/Gifts) >�1��? Other  (2,���	'@ / Specify)....................................................... 
�����*������'���( ����������+��,y��(��*����@
,�	
��  (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful) 

             ���1��M�����@�   0000000000000000000000000 (���� ........ / ........ / ......... 
Unitholder Signature      (...........................................................................................) 

 

��������	
��� 

�&�+��'M������ �
�'��
���@� (For Investor Contractzs Only)  
M��*���&� (Marketing)  0000000000000000000000000000..  

���� / {|����� .............................................................(����........./........../.......... 

�&�+��'����	�'�� (For Registrarzs Only) 
M��'���s
������ (Recorded by) 0000000000000000 (���� ....... /...... /....... 
M����'��� (Checked by) 0000000000000000 (���� ....... /...... /....... 

����������������� 

��^.9D.001/2561 



1) ปจัจบุนัทา่นอายเุทา่ไหร่

เกนิ 60 ปีขึน้ไป (1) 50 – 60 ปี (2)

35 – 49 ปี (3) ต ำ่กวำ่ 35 ปี (4)

2) ระดบัการศกึษาของทา่น

ต ำ่กวำ่ปรญิญำตร ี(1) ตัง้แตป่รญิญำตรขี ึน้ไป (2)

3) ประสบการณ์การลงทนุในหลกัทรพัยข์องทา่น (หลกัทรพัย ์หมายถงึ หนว่ยลงทนุ หรอืหุน้กู ้ หรอืหุน้ หรอืพนัธบตัรรฐับาล หรอื derivatives )

ไมม่ ี(1) นอ้ยกวำ่ 1 ปี (2)

1 – 5 ปี (3) มำกกวำ่ 5 ปี (4)

4) ระยะเวลาทีท่า่นคาดวา่จะไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุในสว่นนี้

นอ้ยกวำ่ 1 ปี (1) 1 – 3 ปี (2)

 3 – 7 ปี (3) มำกกวำ่ 7 ปี (4)

5) ทา่นตอ้งการรายไดจ้ากเงนิลงทนุในสว่นนีเ้พือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยประจ าหรอืไม่

ตอ้งกำรมำกทีส่ดุ (1) ตอ้งกำร (2)

ตอ้งกำรเพยีงเล็กนอ้ย (3) ไมม่คีวำมตอ้งกำร (4)

6) สดัสว่นเงนิลงทนุในสว่นนีเ้ทยีบกบัทรพัยส์นิของทา่น

มำกกวำ่รอ้ยละ 60 (1) รอ้ยละ 30 – 60 (2)

รอ้ยละ 10 – 30 (3) นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 (4)

7) ทศันคตเิกีย่วกบัการลงทนุ

ไมส่ำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ไดเ้ลย แมว้ำ่จะมโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้บำ้ง (1)

สำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ไดเ้ล็กนอ้ย เพือ่มโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้บำ้ง (2)

สำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ได ้เพือ่มโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (3)

อยำกไดผ้ลตอบแทนทีส่งู โดยไมม่ขีอ้จ ำกัดในกำรลงทนุ (4)

8)

นอ้ยทีส่ดุ  โดยตอ้งกำรเนน้กำรลงทนุทีส่รำ้งกระแสรำยไดป้ระจ ำ และใหค้วำมปลอดภัยในกำรลงทนุสงูสดุ แมว้ำ่จะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัทีต่ ำ่สดุ (1)

รับไดใ้นระดบัหนึง่  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งในกำรขำดทนุจำกกำรลงทนุไดบ้ำ้ง เพือ่เพิม่โอกำสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ในระยะยำว (2)

ปำนกลำง  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดพ้อสมควร เพือ่สรำ้งโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูกวำ่ในระยะยำว (3)

มำก  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดส้งูสดุเพือ่สรำ้งโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูสดุในระยะยำว (4)

9)

10)  ทา่นคดิวา่ทา่นจะยอมรบัผลขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวมไดม้ากเพยีงใด

ต ำ่กวำ่รอ้ยละ 10% (1) รอ้ยละ 10 – 20 (2)

รอ้ยละ 20 – 50 (3) มำกกวำ่รอ้ยละ  50 (4)

(โปรดพลกิหนา้ถดัไป)

แบบประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

      เพือ่ชว่ยใหท้ำ่นผูล้งทนุทรำบควำมเสีย่งทีต่นเองยอมรับไดส้งูสดุส ำหรับกำรลงทนุในกองทนุรวมภำยใตก้ำรจัดกำร  ขอใหท้ำ่นเลอืกค ำตอบทีค่ดิวำ่ดทีีส่ดุส ำหรับทำ่นผูล้งทนุ และโปรดตอบค ำถำม

ทกุขอ้ครบถว้น (ทัง้หมด 3 สว่น ม ี12 ค ำถำม) ดังนี้

ชือ่ผูล้งทนุ / ผูถ้อืหน่วยลงทนุ....................................................................................................................

รับควำมเสีย่งในกำรสญูเสยีเงนิตน้ไดบ้ำ้ง เพือ่คงระดบัอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใหส้งูกวำ่อัตรำเงนิเฟ้อ (2)

เนน้สรำ้งผลตอบแทนใหส้งูกวำ่ระดบัเงนิเฟ้อในระดบัหนึง่ โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งได ้(3)

เลขทีบ่ตัรประชำชน (13 หลกั)...................................................................................................................

กรณีบญัชรีว่ม โปรดระบ ุเลขทีบ่ญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ ( 11 หลกั) .......................................................................

การลงทนุในหลกัทรพัยท์ ีม่คีวามผนัผวนสงู มกัใหผ้ลตอบแทนทีส่งูในระยะยาว แตม่คีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหข้าดทนุไดม้ากขึน้ไดเ้ชน่กนั ทา่นสามารถ

รบัความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดบัใด

ในบางชว่งเวลา การลงทนุโดยเนน้ความปลอดภยัของเงนิลงทนุจะใหผ้ลตอบแทนในระดบัทีต่ า่กวา่เงนิเฟ้อ ซึง่อาจจะท าใหอ้ านาจในการซือ้ลดลงได ้

เม ือ่พจิารณาถงึเป้าหมายในการลงทนุของทา่น ขอ้ใดตอ่ไปนีต้รงกบัทา่นมากทีส่ดุ

ตอ้งกำรใหผ้ลตอบแทนสงูกวำ่ระดบัเงนิเฟ้อมำกทีส่ดุ โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดเ้ต็มที ่(4)

หมำยเลขโทรศพัท ์(มอืถอื)….....................................อเีมล.์..................................................วนัทีใ่หข้อ้มลู..........................

สว่นที ่1  ส าหรบัการลงทนุท ัว่ไป

   *** ค าแนะน าส าหรบัการตอบค าถามในขอ้ 4, ขอ้ 5 และขอ้ 6  ค ำวำ่ “เงนิลงทนุในสว่นนี้”   ใหห้มำยถงึ ในกรณีดังตอ่ไปนี้   (1) กรณีทีท่ำ่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมเพยีงกองทนุเดยีวกับบรษัิทจัดกำร ขอให ้

ทำ่นพจิำรณำถงึเงนิลงทนุในกองทนุนัน้  หรอื  (2) ถำ้หำกทำ่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมหลำยกองทนุกับบรษัิทจัดกำร  หรอืประสงคท์ีจ่ะลงทนุในกองทนุรวมหลำยกองทนุกับบรษัิทจัดกำร ขอใหท้ำ่นพจิำรณำถงึเงนิ

ลงทนุในกองทนุทีรั่บควำมเสีย่งไดส้งูทีส่ดุ

เงนิตน้ส ำหรับกำรลงทนุตอ้งปลอดภัย แมว้ำ่จะไดรั้บผลตอบแทนต ำ่กวำ่อัตรำเงนิเฟ้อ (1)

ส ำหรบับคุคลธรรมดำ
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11) ได ้ ไมไ่ด ้

12)   ทา่นมขีอ้จ ากดัในการสือ่สารหรอืในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง เชน่ คนหหูนวก ตาบอด 

มี ไมม่ี

บลจ.กท.007-1/2560

สว่นที ่4 ค าแนะน าเร ือ่งการจดัสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation)

สว่นที ่2  ส าหรบัการลงทนุในกองทนุรวมทีม่นีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ

      เพือ่ชว่ยใหท้ำ่นผูล้งทนุทรำบควำมเสีย่งทีต่นเองยอมรับไดส้งูสดุส ำหรับกำรลงทนุในกองทนุรวมภำยใตก้ำรจัดกำร  ขอใหท้ำ่นเลอืกค ำตอบทีค่ดิวำ่ดทีีส่ดุส ำหรับทำ่นผูล้งทนุ และโปรดตอบค ำถำม

ทกุขอ้ครบถว้น (ทัง้หมด 3 สว่น ม ี12 ค ำถำม) ดังนี้

ลงชือ่........................................................................................................ผูล้งทนุ

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

กรณีบัญชรี่วมตอ้งลงนำมครบทกุคน

    หำกผูล้งทนุทำ่นใดมไิดต้อบค ำถำมดงักลำ่วอยำ่งครบถว้น ใหแ้กบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯ ทำ่นจะไมส่ำมำรถท ำรำยกำรซือ้ หรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุ หรอืลงทนุเพิม่เตมิ กับบรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯไดจ้นกวำ่ทำ่นจะใหข้อ้มลูขำ้งตน้อยำ่งครบถว้น ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ของส ำนักงำน ก.ล.ต  

    ขำ้พเจำ้เป็นผูก้รอกขอ้มลูรำยละเอยีดขำ้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองควำมถกูตอ้งและเป็นควำมจรงิปัจจบุนัทกุประกำร และขำ้พเจำ้รับทรำบและยอมรับวำ่ ในกรณีทีผ่ล

กำรประเมนิ Risk Profile ดงักลำ่ว อำจไมส่อดคลอ้งกับกองทนุรวมทีข่ำ้พเจำ้ไดล้งทนุไวก้อ่นหนำ้นี ้และ/หรอืทีร่ะบใุนแผนกำรลงทนุแบบประจ ำตอ่เนือ่ง (Investment Plan)

 และ/หรอืทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร Wealth Plus กรณีหักเงนิอัตโนมัตริำยเดอืนเพือ่ลงทนุ LTF และ RMF ตำมทีไ่ดแ้จง้ไวก้ับบรษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯ

กอ่นหนำ้นี ้อำจท ำใหข้ำ้พเจำ้ตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลง/แกไ้ขแผนกำรลงทนุดงักลำ่วนีใ้นอนำคตตอ่ไป

“สดัสว่นกำรจัดสรรกำรลงทนุทีแ่สดงในแบบประเมนิดงักลำ่วเป็นเพยีงตวัอยำ่งค ำแนะน ำเบือ้งตน้ในกำรจัดสรรกำรลงทนุตำมผลกำรประเมนิทีไ่ด ้ทัง้นี ้กอ่นกำรตดัสนิใจ

ลงทนุใด ๆ ผูล้งทนุควรพจิำรณำปัจจัยอืน่ในกำรวำงแผนกำรลงทนุ เชน่ ฐำนะทำงกำรเงนิ วตัถปุระสงคใ์นกำรลงทนุ ระยะเวลำในกำรใชเ้งนิ เป็นตน้ หรอืปรกึษำผูว้ำง

แผนกำรลงทนุเพือ่รับค ำแนะน ำทีเ่หมำะสมตอ่ไป”

 “ เมือ่ลกูคำ้ใหข้อ้มลูทีม่นัียส ำคญั กำรใหข้อ้มลูทีต่รงตอ่ควำมเป็นจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนัและครบถว้น จะมผีลตอ่กำรใหบ้รกิำรหรอืกำรใหค้ ำแนะน ำทีล่กูคำ้จะได ้ “  

1) ลงชือ่ผูร้บัเอกสาร   (ตวับรรจง) …………………………………..………วนัที.่..........................

2) ลงชือ่ผูบ้นัทกึขอ้มลู (ตวับรรจง) ………………………………………… วนัที.่..........................

3) ลงชือ่ผูต้รวจสอบขอ้มลู (ตวับรรจง) .…………………………………….วนัที.่..........................

สว่นที ่3  ส าหรบัการใหค้ าแนะน าเร ือ่งอืน่ๆ 

แบบประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

ส าหรบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัจดัการ 

  ทา่นสามารถรบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดห้รอืไม ่

ตวับรรจง

ส ำหรบับคุคลธรรมดำ

 
 
 

           

 
 
 

               

 
                

 

        + 
          
         

 

          
       

 

          
         

 

          

 

        
         

 
         15 

 
           

 

 
>= 75% 

 
<= 30% 

 
<= 5% 

 
<= 0% 

 
15     21 

 
                          

 
<= 25% 

 
<= 65% 

 
<= 10% 

 
<= 5% 

 
22     29 

 
                         

 
<= 10% 

 
<= 60% 

 
<= 20% 

 
<= 10% 

 
30     36 

 
          

 
<= 10% 

 
<= 40% 

 
<= 40% 

 
<= 15% 

 
37        

 
             

 
<= 5% 

 
<= 15% 

 
>= 60% 

 
<= 25% 

 

(2 of 2)


	Wealth+ ใบซื้อรายเดือน_20180822_1
	Wealth+ ใบซื้อรายเดือน_20180710 12
	Wealth+ ใบซื้อรายเดือน_20180508_1
	Wealth+ ใบซื้อรายเดือน_19042018_3 New ล่าสุด



	หนังสือยินยอมให้หักบัญชี - รวมธนาคารกับบัตรเครดิต_20180911
	Wealth+ ใบซื้อรายเดือน_20180822_2
	บลจ.กท.001-2561 คำขอข้อมูล KYCCDD -บุคคลธรรมดา เฉพาะกรณีการติดตามข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าที่ยังไม่ครบถ้วน  (2) (1)
	Wealth+ ใบซื้อรายเดือน_20180710 45
	Wealth+ ใบซื้อรายเดือน_20180508_2
	บลจ.กท.007-1-2560 แบบประเมิน Risk Profile_บุคคลธรรมดา






