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แบบฟอร์มมาตรฐานส าหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (นิติบุคคล) 
Single Form for Capital Market (Juristic Investor) 

       ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพ่ือซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทจัดการ) โดยข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลในใบค าขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงย่ืนเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่ 
บริษัทจัดการก าหนด  / /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

วนัท่ี/Date -- 

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชี / Juristic Investor Information – For Account Opening
1.1 ช่ือนิติบุคคล (ภาษาไทย): .............................................................................................................................................................................................................................................. 

Juristic Invertor Name (ภาษาองักฤษ) : ............................................................................................................................. ............................................................................. 

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล / Juristic ID :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร / Tax ID. …………………………………………..………………………………………………...……………………………………………. 
1.4 ประเทศที่จดทะเบียน/Registered Country:   
          ประเทศไทย/Thailand                         ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบ)ุ / Other (Please specify) ………………………………..….................................. 
1.5 ประเภทนติิบุคคล / Juristic Type 
กรณีนิติบุคคลทัว่ไป (ประเทศไทย) 
/ Juristic (Thailand) 
  ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่ง
ก าไรจากการขายหน่วยลงทุน / Tax Exempt on 
Dividend and Capital Gain 
  ไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษี / Non-Tax Exempt

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ/Juristic 
(Foreign)          
   ประกอบธุรกิจในไทย / Operating in 
Thailand 
  มิไดป้ระกอบธุรกิจในไทย / Non -
Operating in Thailand 

ประเภทอื่น ๆ/Other 
ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) / Partnership (Thailand) 
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ / Government 
Organization/State Enterprise 
 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้ / 
Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/ 
Mosque/Shrine 
 ไดรั้บการยกเวน้ภาษี / Tax Exempt Company 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify): 
………………………………………………… 

1.6 ประเภทธุรกิจ/Business Type 
 คา้ของเก่า/วตัถุโบราณ / Antique Trading 

 สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้ /  
Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine 

 คาสิโน/การพนนั / Casino/Gambling 
 ประกนัภยั/ประกนัชีวิต / Insurance/Assurance 
 ธุรกิจรับคนเขา้มาท างานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปท างานต่างประเทศ / 

Foreign Worker Employment Agency 
 อาวุธยทุธภณัฑ ์/ Armament 
 อสังหาริมทรัพย ์/ Property/Real Estate 
 ธุรกิจน าเท่ียว/บริษทัทวัร์ / Travel Industry/Travel Agency 
 โรงแรม/ภตัตาคาร / Hotel/Restaurant 

 โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ / Domestic or International 
Money Transfer 

 สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ / Entertainment Business 
 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ / Foreign Currency Exchange 
 การเงิน/ธนาคาร / Financial Service/Banking 
 คา้อญัมณี/ทอง / Jewelry/Gold Trading 
 มหาวิทยาลยั/โรงเรียน/สถานศึกษา / University/School/Education Center 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  / Other (Please specify) ….............................................. 

   เลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No. - -
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1.7 ท่ีอยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง / Commercial Registration Certificate Address 

เลขท่ี / Address No. .………...…………….  หมู่ท่ี / Moo No. .………….  อาคาร/หมู่บา้น / Building/Mooban……………………………………………………... 
ชั้น / Floor ………  ซอย / Soi ………………………..ถนน / Road ……………………..…………......................................................................................................................... 
 แขวง/ต าบล / Sub-district/Tambon……………………..…………..................  เขต/อ าเภอ / District/Amphur ………………………….……………………………. 
จังหวดั / Province ………………………………….. รหัสไปรษณีย์ / Postal Code  ……………………………….  ประเทศ / Country…………..…………………. 

โทรศพัท ์/ Telephone………………………………………….. 

1.8 ข้อมูลติดต่อ / Contact Information 
     1. ช่ือ-นามสกุลผูติ้ดต่อ / Name-Surname ................................................................................................................................................................................................................... 
     ต าแหน่ง/ฝ่าย /  Position/Division ................................................................................................................................................................................................................................... 
     โทรศพัท ์/ Telephone……………………………............................................ โทรสาร / Fax...................................................................................................................................... 
      อีเมล /  Email ............................................................................................................. 
     2.ช่ือ-นามสกุลผูติ้ดต่อ / Name-Surname .................................................................................................................................................................................................................... 
     ต าแหน่ง/ฝ่าย /  Position/Division ................................................................................................................................................................................................................................... 
     โทรศพัท ์/ Telephone……………………………........................................... โทรสาร / Fax...................................................................................................................................... 
      อีเมล /  Email ............................................................................................................. 
1.9 ท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร / Mailing Address 

 ตามอีเมลในขอ้ 1.8 (ขอ้มูลติดต่อ) (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษทัจะจดัส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลกั) / E-mail (If you 
choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel) 

 ตามหนงัสือจดทะเบียนนิติบคุคล/หนงัสือจดัตั้ง / Same as Commercial Registration Certificate Address    
 โทรสาร / Fax……………………………………………………..    
 ท่ีอยูอ่ื่น ๆ (โปรดระบขุอ้มูลดา้นล่าง) / Other Address ( Please specify below) : 

เลขท่ี / Address No. .………..………….  หมูท่ี่ / Moo No. .…………….  อาคาร/หมู่บา้น / Building/Mooban ……………………………………………………..…… 
ชั้น / Floor ……..…  ซอย / Soi ………………………………..ถนน / Road ………………………………………..…………..…………..................................................................... 

แขวง/ต าบล / Sub-district/Tambon……………………….…..…………...  เขต/อ าเภอ / District/Amphur ……………………………...………………….…………….... 
จงัหวดั / Province …………….…………………. รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code  ……………….……….  ประเทศ / Country………………………..…..………………. 
1.10 รายไดร้วมต่อปี (ขอ้มูลตามงบการเงินปีล่าสุด) ………....…………………………………………………………............................. บาท  
         Total Income per Year (Latest financial statement) …………………………………………...………………………………….. Baht 
1.11 ประเทศแหล่งท่ีมาของรายได/้เงินลงทุน /  Country's Source of Income/Investment Fund 
          ประเทศไทย / Thailand                        ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify) ……………………………….…………………… 
1.12 แหลง่ท่ีมาของรายได ้(เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) /  Source of Income( You can select more than 1 item) 
          เงินจากการท าธุรกิจ / Revenue from Business           ค่าหุ้น / Stock              เงินบริจาค / Donation             เงินกู ้/ Loan     
          เงินจากการขายทรัพยสิ์น / Revenue from selling property       อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)................................................ 
1.13    มูลค่าทรัพยสิ์น / Asset Value...................................................................... บาท (ทรัพยสิ์น หมายถึง เงินฝาก เงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ / Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)  
       หรือ / Or 
           ส่วนของผูถื้อหุ้น / Shareholder's equity ........................................................................ บาท (ส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ / Shareholder's equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor) 
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1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน / Investment Objective 
             บริหารสภาพคล่อง / Liquidity Management             การลงทุน / Investment                        
             บริหารเงินรอลงทุน / Cash management for investment    อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify) ................................................... 
1.15 เง่ือนไขการลงนามนิตบิุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอ านาจ/รายงานการประชุม / Juristic's Condition of Authorized 
Signatories as Commercial Registration Certificate/Letter of authority/Minutes of meeting 
   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
1.16 เง่ือนไขการลงนามการท าธุรกรรม / Condition of Authorized Signatories for Transaction 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.17  ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง / End Beneficiary Information 
     ช่ือ – นามสกุล / Name - Surname................................................................................................................................................................................................................................. 

     วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth  --  
ประเภทหลกัฐาน / ID Type :  บตัรประชาชน เลขท่ี / ID Card No. ----   

 หนงัสือเดินทาง เลขท่ี / Passport No.   
     ประเทศท่ีออก / Issuing Country ………………...…… วนัหมดอาย ุ/ Expiry Date: --  

          บตัรคนต่างดา้ว เลขท่ี / Alien Registration Card No. ---- 
        วนัหมดอาย ุ/ Expiry Date:--  
    ท่ีอยูต่ามประเภทหลกัฐาน / Address as specified in the identification document 
เลขท่ี / Address No. .….……………….  หมู่ท่ี / Moo No. .…………….  อาคาร/หมู่บา้น / Building/Mooban …………………………………………………….…. 
ชั้น / Floor …..……  ซอย / Soi …………….………………..ถนน/ Road …………………………………………………………..………….............................................................. 

 แขวง/ต าบล / Sub-district/Tambon…………………..………..…………...  เขต/อ าเภอ / District/Amphur ……………………………………...…………….………… 
จงัหวดั / Province ……………….……………. รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code  ………………………….  ประเทศ / Country……………………….………..………….. 

    ท่านเป็นผูมี้สถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผูใ้กลชิ้ดกบับุคคลผูมี้สถานภาพทางการเมืองหรือไม่ / Are you a 
politician or connected to any Political person? 

       ใช่  โปรดระบุต าแหน่ง / Yes, Position ...............................................................................................................         ไม่ใช่ / No 
    หมายเหตุ : สามารถเพ่ิมจ านวนผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงไดต้ามท่ีเห็นสมควร / Remarks:  You can add number of real beneficiaries as appropriate. 
     
1.18 รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึน้ไป / List of Shareholders holding from 25% of shares 
       กรณีบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลเจา้ของบญัชี / Individuals who shareholders of juristic's owner :  

ช่ือ – นามสกุล ของผูถื้อหุ้น / 
Name - Surname or Shareholders 

สัญชาติ / 
Nationality 

เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือ
เดินทาง 

/ ID Card No./Passport No. 

วนัหมดอาย ุ/ 
Date of Expiry 

(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ไดใ้ชบ้ตัรประชาชน / 
Only for Passport and Alien Registration Card) 

1     
2     
3     
4     

สามารถเพ่ิม/ลดช่องไดต้ามท่ีเห็นสมควร / You can add/reduce the columns as appropriate. 
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กรณีนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลเจา้ของบญัชี / Juristics who shareholders of juristic's owner :  
1. ช่ือนิติบุคคล / Juristic Name ..................................................................................................................................................................................................................................  

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Commercial Registration No…………………………………………………………………….…………………………………………… 
ประเทศท่ีจดทะเบียน / Registration Country ............................................................................................................................................................................................... 

 

ช่ือ – นามสกุล หรือ ช่ือนิติบุคคล 
ท่ีเป็นผูถื้อหุ้น / Name - Surname or Juristic Name 

สัญชาติ / 
Nationality 

เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติ

บุคคล / ID Card No./Passport No. 
/Tax ID/Commercial Registration No. 

วนัหมดอาย ุ/  
Date of Expiry 

(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ไดใ้ชบ้ตัร

ประชาชน / Only for Passport 

and Alien Registration Card) 
1     
2     
3     
4     

สามารถเพ่ิม/ลดช่องไดต้ามท่ีเห็นสมควร / You can add/reduce the columns as appropriate. 

 
2. ช่ือนิติบุคคล / Juristic Name ...............................................................................................................................................................................................................................  

เลขทะเบียนนิติบุคคล / Commercial Registration No…………………………………………………………………………………………………………….…. 
ประเทศท่ีจดทะเบียน / Registration Country ................................................................................................................. ......................................................................... 

. 
ช่ือ – นามสกุล หรือ ช่ือนิติบุคคล 

ท่ีเป็นผูถื้อหุ้น / Name - Surname or Juristic Name 
สัญชาติ / 

Nationality 

เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติ

บุคคล / ID Card No./Passport No. 
/Tax ID/Commercial Registration No. 

วนัหมดอาย ุ/  
Date of Expiry 

(กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ไดใ้ชบ้ตัร

ประชาชน / Only for Passport 

and Alien Registration Card) 
1     
2     
3     
4     

สามารถเพ่ิม/ลดช่องไดต้ามท่ีเห็นสมควร / You can add/reduce the columns as appropriate. 
 

 
1.19 ผู้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายในการท าธุรกรรม / Authorized person of Juristic Investor for transaction 
      ช่ือ – นามสกุล / Name - Surname............................................................................................................................. ......................................................................................................... 

      วนัเดือนปีเกิด / Date of Birth  - -   
      ประเภทหลกัฐาน / ID Type:  บตัรประชาชน เลขท่ี / ID Card No. - - - -    
       หนงัสือเดินทาง เลขท่ี / Passport No.   
            ประเทศท่ีออก / Issuing Country …………………………...…… วนัหมดอาย ุ/ Expiry Date: - -   
       บตัรคนต่างดา้ว เลขท่ี / Alien Registration Card No. - - - -  
            วนัหมดอาย ุ/ Expiry Date: - -   
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ท่ีอยูปั่จจบุนั / Current Address 
 ตามบตัรประชาชน / Same as Address as specified in the identification document   
 อ่ืน ๆ (โปรดระบขุอ้มูลดา้นล่างน้ี) / Other (Please specify below) 

 เลขท่ี / Address No. .….……………….  หมู่ท่ี / Moo No. .…………….  อาคาร/หมู่บา้น / Building/Mooban …………………………………………………….…. 
ชั้น / Floor …..……  ซอย / Soi …………….………………..ถนน/ Road …………………………………………………………..………….............................................................. 

 แขวง/ต าบล / Sub-district/Tambon…………………..………..…………...  เขต/อ าเภอ / District/Amphur ……………………………………...…………….………… 
จงัหวดั / Province ……………….……………. รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code  ………………………….  ประเทศ / Country……………………….………..………….. 

หมายเหตุ : สามารถเพ่ิมจ านวนผูรั้บมอบอ านาจทอดสุดทา้ยในการท าธุรกรรมไดต้ามท่ีเห็นสมควร / Remarks:  You can add number of attorneys in the last level in 
making transactions as appropriate. 
 

2. ข้อมูลเพิม่เติมเพ่ือการให้บริการ / Additional information for service 
 
บัญชีธนาคารส าหรับรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน ดอกเบีย้ เงินปันผล / Bank Account for Unit Redemption and Dividend 
 
ล าดบั 
No. 

บญัชี  
Bank Account 

ธนาคาร  
 Bank 

สาขา  
 Branch 

เลขท่ีบญัชี  
 Account No. 

ช่ือบญัชี 
Account Name 

 1 บญัชีหลกั  
Primary account 

    

2 บญัชีส ารอง 
Secondary account 

    

3 บญัชีส ารอง 
Secondary account 

    

4 บญัชีส ารอง 
Secondary account 

    

5 บญัชีส ารอง 
Secondary account 

    

 
หมายเหตุ : บญัชีธนาคารส าหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ดอกเบ้ียและเงินปันผล ผูล้งทุนและเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นบุคคลเดียวกนั 
Remarks :  The bank’s account for receiving selling back money of investment unit, interest and dividend, the investor and the account owner shall be the same 
person. 
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ค ารับรอง/ค ายืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี / Assurance/Confirmation of Person Applying for Opening an Account  
ขา้พเจา้ขอรับรองและยืนยนัว่าขอ้มูลท่ีให้ไวใ้นแบบฟอร์มการเปิดบญัชีเป็นขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั ซ่ึ งขา้พเจา้เป็น

เจา้ของบญัชีผูม้ีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือขายหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในอนาคต ขา้พเจา้ตกลงแจง้ขอ้มูลให้แก่บริษทัจดัการเพ่ือท า
การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า  / 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.  
 

ขา้พเจา้ (ผูข้อเปิดบญัชี) ขอให้ค ารับรองและยืนยนัว่า / I, (the Account Opening Applicant), do hereby give my assurance and confirmation that: 
1.ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจ จึงไดล้งนามตกลงยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีปรากฏในแบบฟอร์มการเปิดบญัชีน้ี และในหนงัสือช้ี
ชวนของแต่ละกองทุนท่ีขา้พเจ้าจะเขา้ลงทุน ตลอดจนเง่ือนไขในใบค าสั่งท ารายการลงทุนหรือการใชบ้ริการของบริษทัจดัการ / 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.ขา้พเจา้รับทราบว่า บริษทัจดัการจะมีการเก็บ รวบรวม หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ี ก ากบัดูแลการประกอบ
ธุรกิจกองทุน กฎหมายท่ีควบคุมการท าธุรกรรมเก่ียวกบักองทุน กฎเกณฑ/์ประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กฎหมายทัว่ไป 
และกฎหมายอ่ืนท่ีบริษทัจดัการตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัท่ีก าหนดให้ส่งขอ้มูล หรือเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนใดตามท่ีระบุในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั
จดัการ และรับทราบว่าบริษทัจดัการอาจน าส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ให้แก่บริษทัในเครือของบริษทัจดัการ ผูจ้ดัการกองทุน และ/หรือ บริษทัจดัการท่ีกองทุน
รวมไปลงทุนท่ีอยู่ต่างประเทศ (ถา้มี) หน่วยงานราชการ เพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตาม
กฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกาเร่ืองการเปิดบญัชีการลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) และการปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากน้ี ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมท่ีจะให้ความร่วมมือกบับริษทัจดัการอย่างเต็มความสามารถทุก
ประการ รวมทั้งน าส่งขอ้มูลส่วนตวัของขา้พเจา้ ขอ้มูลเพ่ือการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน จดัท า น าส่ง หรือลงนามในเอกสาร 
และ/หรือ หลกัฐานใดๆ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกฎหมายใดๆ ก าหนด ตลอดจนขอให้ค ารับรองต่อบริษทัจดัการว่าขา้พเจา้จะไม่กระท าการหรืองดเวน้กระท า
การหรือยินยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการหรืองดเวน้กระท าการใด จนเป็นเหตุให้บริษทัจดัการตอ้งถูกปรับ รับโทษ รับผิดหรือไดรั้บความเสียหาย หากขา้พเจา้ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามค ารับรองดังกล่าว ขา้พเจา้ตกลงยินยอมชดใชค้่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษทัจดัการ / 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.ขา้พเจา้รับทราบว่า บริษทัจดัการไดก้ าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
สิทธิของขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะท าความเขา้ใจ และรับทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการท่ี 
www.ktam.co.th และ/หรือ ช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด ทั้งน้ี หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อผ่านทาง Call Center 
โทรศพัท์ 0-2686-6100 หรือ E-mail: Privacy@ktam.co.th หรือ ณ ท่ีท าการของบริษทัจัดการ / 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 าหรับผู้ขาย (For Marketing/Selling Agent’s Only) ส าหรับนายทะเบียน (For Registrar’s Only) 
ช่ือผูส้นบัสนุนการขาย/สาขา…………………………………. 
(Agent / Branch Name) 
ผูรั้บเปิดบญัชี…………………………………………………. 
(Opened by) 
รหสัผูข้าย/ผูต้ิดต่อผูล้งทุน…………………………………… 
(Sales Code / IC License) 

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

ตราประทบับริษทั (ถา้มี) 
Company Seal 

……………………………………………………………. 
(……………………………………………………………) 

(ผูข้อเปิดบญัชี/Applicant Signature) 

การประเมินระดบัความเส่ียง (KYC/CDD level) 
     เส่ียงต ่า (Low risk)  → ระดบั 1  
     เส่ียงสูง (Medium risk) → ระดบั 2 
     เส่ียงสูง (Hight risk) → ระดบั 3 
     ห้ามท าธุรกรรม (Reject) 

ผูอ้นุมตัิการเปิดบญัชี 
(Authorized by) …………………………………… 
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ข้อก าหนดและเง่ือนไข / Terms and Conditions  

    
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบฟอร์มการเปิดบญัชีกองทุน เพ่ือซ้ือขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมท่ีจดัตั้ งและจดัการโดยบริษัทจัดการ / 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. ขา้พเจา้ยืนยนัว่าก่อนการลงทุนในแต่ละคร้ังผูล้งทุนไดรั้บทราบ/ศึกษาหนงัสือช้ีชวน คู่มือผูล้งทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีใชเ้ก่ียวกบัการลงทุน และขา้พเจา้

มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี และทราบว่า  /  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. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน  / the investment in investment units is not a deposit and there is a 
contingent risk in the investment; 

1.2. ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและผูแ้นะน าการลงทุนอิสระ มีหนา้ท่ีในการรับค าสั่งซ้ือและ/หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแทนบริษทั
จดัการเท่านั้น ทั้งน้ี หน้าท่ีในการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ และ/หรือ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นหน้าท่ีของบริษทัจดัการแต่เพียงผูเ้ดียว / 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. บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณารับหรือปฏิเสธแบบฟอร์มการเปิดบญัชีกองทุนของผูข้อเปิดบญัชี โดยไม่จ าเป็นตอ้งช้ีแจงเหตุผลใด ๆ แก่ผูข้อเปิดบญัชี
กองทุนนั้น / 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. ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่สามารถด าเนินการตามท่ีบริษทัจดัการ / กองทุนก าหนด เช่น การน าส่งขอ้มูล เอกสาร เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงขอ้ก าหนดของหนังสือช้ีชวน และเง่ือนไขการเปิดบญัชี ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัจดัการระงบัการให้บริการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีกองทุนรวมของขา้พเจ้า 
รวมถึงการปิดบญัชีกองทุนรวม และ/หรือด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบญัชีกองทุนรวมของขา้พเจา้ได ้โดยขา้พเจา้ตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
บริษัทจัดการในการด าเนินการดังกล่าว  /  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.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดเ้ปิดบญัชีกบับริษทัจดัการแลว้ บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือ การซ้ือหรือการชายคืนหน่วยลงทุนตามใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสั่งอ่ืนใดของผูส้ั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะช้ีแจงเหตุผลแก่ผูส้ั่งซ้ือหรือผู้
ลงทุนตามสมควร และบริษทัจดัการมีสิทธิกระท าการ หรืองดเวน้กระท าการใด ๆ ตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของกองทุน และสิทธิ และหนา้ท่ีของบริษทัจดัการท่ี
ระบุไวใ้นโครงการ และหนังสือช้ีชวนของกองทุนเปิดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัตั้งขึ้น และจดัการโดยบริษทัจดัการ / 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. 
  



     

9 
 

5. บริษทัจดัการและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด จะไม่รับประกนัอตัราผลตอบแทนของกองทุนเปิดใดๆ ต่อผูล้งทุน และผูล้งทุน ไม่ควรน าผลงานในอดีต
ของบริษทัจดัการมาเป็นเกณฑ์ในการคาดหมายหรือก าหนดผลงานในอนาคตของบริษทัจดัการ  / The Management 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. 

 

6. บริษทัจดัการมีสิทธิท่ีจะซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากผูล้งทุนรายใดท่ีถือหน่วยลงทุนในบญัชีกองทุนเปิดใด ซ่ึงมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าของการด ารงหน่วย
ลงทุนท่ีก าหนดไว้ได้ / 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. 

  

7. ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษทัจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปิด
บญัชีดงักล่าว โดยไม่ตอ้งแจ้งให้เจ้าของบญัชีทราบ /  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. 

 

8.  การแจง้ การติดต่อ การส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอ่ืนใด ท่ีจะติดต่อหรือส่งให้แก่ขา้พเจา้ ให้บริษทัจดัการสามารถติดต่อดว้ยวิธีใดก็ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการ
แจง้ทางโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนน าไปส่งเอง หรือการติดต่อส่ือสารดว้ยวิธีอ่ืนใด ตามขอ้มูลท่ีขา้พเจา้
ไดแ้จง้เป็นหนังสือไวเ้ป็นคร้ังหลงัสุด ให้ถือว่าไดส่้งให้แก่ขา้พเจา้แลว้โดยชอบ โดยไม่ค านึงว่าลูกคา้จะเป็นผูรั้บไวด้ว้ยตนเองหรือมีผูอ่ื้นรับไวแ้ทนหรือไม่ก็ตาม 
และในกรณีท่ีภายหลงับริษทัจดัการ มีการติดต่อขา้พเจา้ตามขอ้มูลการติดต่อท่ีผูล้งทุนให้ไวเ้พ่ือแจง้ยืนยนัหรือปรับปรุงขอ้มูล หากขา้พเจา้ไม่แจง้การเปลี่ยนแปลง
ขอ้มูลหรือตอบกลบัตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการก าหนด ถือว่าขา้พเจา้ยืนยนัตามขอ้มูลท่ีบริษทัจดัการมีอยู่คร้ังหลงัสุด / 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. 

 

9.  เพ่ือให้บริษทัจดัการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของ บริษทัจดัการ) ผูส้นับสนุนการขายฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งกบักองทุ น สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง) ได ้และเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนท่ีผูล้งทุนจะตอ้งน าส่งเอกสารขอ้ตกลงอนัเก่ียวกบัหน้าท่ีของผูล้งทุน 
ขอ้มูล ค ายืนยนั และค ายินยอมใดๆ เก่ียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มูล/หกั ณ ท่ีจ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารท่ีอา้งถึงใน FATCA Form) 
ให้กบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นรายๆ ไป ภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทุนน้ี หากขา้พเจา้ให้หรือจะให้เอกสารและขอ้มูลแก่บุคคลใดบุคคล
หน่ึงขา้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมดรวมถึงตวัแทนมีสิทธิใชเ้อกสารและขอ้มูลดงักล่าวเสมือนหน่ึงว่า ขา้พเจา้ไดม้อบเอกสารและ
ขอ้มูลนั้นกบับุคคลดงักล่าวทุกราย และให้บุคคลดงักล่าวทุกรายสามารถน าส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มูลนั้นระหว่างกนัได ้ทั้งน้ี บริษทัจดัการและ/หรือบุคคลแต่ละราย
ขา้งตน้สงวนสิทธิในการขอเอกสารและขอ้มูลเพ่ิมเติมจากขา้พเจ้าในภายหลงัได ้ /  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. 
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10. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งของหน่วยงาน
ราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการของบริษทัจดัการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข บริษทัจดัการมีสิทธิท าการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งตามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร โดยบริษทัจดัการจะแจ้ง
ให้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการท่ี www.ktam.co.th และ/หรือ ช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด  /  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. 

 
11. ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขในขอ้ใดท่ีไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโมฆะ ให้ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขขอ้อ่ืน โดยให้ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขในขอ้อ่ืนยงัมี

ผลใช้บงัคบัต่อไป / 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 

ภาคที่ 1) สิทธิที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนตัดสินใจ / Part 1) Rights that the investors should know before making a decision. 
1. ท่านมีสิทธิในการรับทราบ รายช่ือของผูแ้นะน าการลงทุนอิสระ หรือ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีรับ

มอบหมายจากบริษทัจดัการ ซ่ึงท่านสามารถสอบถามขอ้มูลดังกล่าวได้จากพนักงานท่ีท าหน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือผูแ้นะน าการลงทุน
อิสระหรือผูส้นบัสนุนการขาย หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีท่านติดต่อ / 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. ท่านมีสิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยูข่องบริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและผูแ้นะน าการลงทุนอิสระหรือผูส้นับสนุน รวมทั้งช่ือ 
ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวั ของพนักงานผูท้  าหน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคล โดยสามารถสอบถามขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากพนักงานท่ีท า
หน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูแ้นะน าการลงทุนอิสระหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีท่านติดต่อ / 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 
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. ท่านมีสิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บค าแนะน าเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค าเตือนและ
ค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน / 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. ท่านมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 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. ท่านมีสิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนหรือผูส้นับสนุนฯ อาจไดรั้บจากการซ้ือ
หรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่าน 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. 
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6. หากท่านยงัไม่เคยเป็นลูกคา้ของผูข้ายหน่วยลงทุนมาก่อน ท่านมีสิทธ์ิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรับการติดต่อในลกัษณะท่ีเป็นการขายหรือชกัชวน
เพ่ือให้ซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังแรกโดยท่านมิไดเ้ป็นฝ่ายร้องขอ (Cold Calling) ไดท้นัที หากท่านไม่มีความตอ้งการท่ีจะลงทุน เพื่อท่านจะไดไ้ม่เสียเวลาใน
การรับฟังขอ้มูลเก่ียวกับการลงทุนจากผูติ้ดต่อกับผูล้งทุน /  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. หากท่านมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และยงัไม่เคยเป็นลูกคา้ของผูข้ายหน่วยลงทุนมาก่อน ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน
กรณีท่ีเป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้้องขอ (Cold Calling) โดยหากเป็นการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนคร้ังแรก ท่านสามารถยกเลิกค า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ภายในสองวนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีระบุในใบจองซ้ือหน่วยลงทุน โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม หรือหากเป็นการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในช่วงระยะเวลาหลงัจากการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนในคร้ังแรกท่านมีสิทธ์ิขายคืนหน่วยลงทุน โดยไดรั้บคืนตามราคา
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท าการรับซ้ือคืนวนัถดัจากวนัท่ีแสดงเจตนาขายคืนหน่วยลงทุน และท่านไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการซ้ือหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือค่าใชจ่้ายใดๆ /  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. 

 
ภาคที่ 2) การรับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน / Part 2) Receiving complaints from investors: 
หากผูล้งทุนมีขอ้กล่าวหาหรือขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจของบริษทัจดัการหรือการปฎิบติัหน้าท่ีของพนกังานหรือผูแ้นะน าการลงทุน
อิสระหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถร้องเรียนได้ / 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. การรับขอ้ร้องเรียน / Receiving Complaints: 

1.1. กรณีท่ีผูล้งทุนแจง้ขอ้ร้องเรียนโดยตรงต่อบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผูล้งทุนสามารถร้องเรียนดว้ยวาจา หรื อลายลกัษณ์
อกัษร หากเป็นการร้องเรียนดว้ยวาจา บริษทัจดัการจะท าการบนัทึกขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัส่งให้ผูล้งทุนลงนามเพื่อรับรองความ
ถูกต้อง ก่อนท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว / 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. 

 
1.2. กรณีท่ีผูล้งทุนแจ้งขอ้ร้องเรียนโดยตรงต่อผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูแ้นะน าการลงทุนอิสระหรือผูส้นับสนุนฯ ท่ีเป็นนิติบุคคล ผู ้ ลงทุนสามารถ

ร้องเรียนดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรหากเป็นการร้องเรียนดว้ยวาจา ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือผูแ้นะน าการลงทุนอิสระหรือผูส้นับสนุน จะท า
บนัทึกขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัส่งให้ผูล้งทุนลงนามเพ่ือรับรองความถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว / 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. 
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1.3. กรณีผูล้งทุนแจ้งขอ้ร้องเรียนผ่านส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทางส านักง านจะจดัส่งขอ้ร้องเรียนดังกล่าว
ให้แก่บริษทัจดัการ เพ่ือให้บริษทัจดัการด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ โดยบริษทัจดัการจะตอ้งรายงานการด าเนินการดงักล่าวให้ส านักงานทราบ
ภายใน 30 วนั นับตั้งแต่บริษทัจดัการไดรั้บขอ้ร้องเรียนนั้น / 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. การแจง้ผลการแจง้ผลการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน / Notification on the Result of Complaint Problem Remedial Actions. 

บริษทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือผูแ้นะน าการลงทุนอิสระ หรือผูส้นบัสนุนฯ ท่ีเป็นนิติบุคคล จะแจง้ผลขอ้ยติุและการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน 
(ถ้ามี) พร้อมเหตุผลประกอบกรณีดังกล่าว ให้ผู ้ลงทุนทราบภายใน 7 วันนับตั้ งแต่วันท่ีมีข้อยุตินั้น / 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. ผูล้งทุนสามารถร้องเรียนโดยตรงไดท่ี้ / Investors can lodge their complaints directly with 

• บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2686-6100 กด 9 ต่างจงัหวดัโทรฟรี 1-800-295-592 โทรสาร 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 านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท์ 1207 
หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 https://www.sec.or.th หรือท่ีตวัแทนหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษทั / 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. 

  

https://www.ktam.co.th/
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หลักฐานแสดงตนประกอบการท าธุรกรรม  
1. นิติบคุคลทัว่ไป :  หนงัสือรับรองการจดทะเบียน (อายไุม่เกิน 6 เดือน)  
2. นิติบคุคลต่างประเทศ : เอกสารการเป็นนิติบคุคล (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
3. ส่วนราชการ องคก์รของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐท่ีเป็นนิติบคุคล :  

- หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม  
- หนงัสือแต่งตั้งหรือหนงัสือมอบอ านาจ 

4. สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจา้ หรือนิติบุคคลอื่นในลกัษณะเดียวกนั :  
- หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม  
- หนงัสือแสดงการจดทะเบียน   
- หนงัสือแต่งตั้งหรือหนงัสือมอบอ านาจ 

5. ส าเนาบตัรประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
6. ภพ. 20 (ถา้มี) 
7. รายช่ือผูถื้อหุ้น (บอจ.5/บมจ.006) / รายช่ือผูเ้ป็นหุ้นส่วน  
8. รายงานการประชุมท่ีมีมติให้เปิดบญัชี (ถา้มี)   
9. งบการเงิน (ถา้มี) 
10. หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) / Power of attorney (If any) 

11. เอกสารอื่น ๆ เช่น รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (บอจ.3) , หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั,  ส าเนาหนา้บญัชีสมุดเงินฝากธนาคาร 
 

Evidence of identification for making transactions 
1. General juristic person: Certificate of registration (age not over 6 months). 
2. Foreign juristic person: documents of being juristic person (age not over 6 months). 
3. Government agencies, government organization, state enterprise, or other government working unit which is juristic person. 
 - Letter showing wish to make transactions. 
 - Letter of appointment or power of attorney. 
4. Cooperatives, foundation, association, club, temple, mosque, shrine, or other juristic person in the same manner 
 - Letter showing wish to make transactions. 
 - Letter of registration 
 - Letter of appointment or power of attorney. 
5. Copy of identification card of authorized person to sign name on behalf of the juristic person. 
6. PhorPhor. 20 (if any). 
7. Name list of shareholders (BorOrJor.5/BorMorJor.006)/name list of partners 
8. Minutes of meeting having resolution to open account (if any). 
9. Financial Statement (if any). 
10. Power of attorney (if any). 
11. Other documents, such as incorporation registration particulars (BorOrJor.3), Memorandum of Association and Articles of 
Association, copy of bank passbook pages. 
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เพ่ือช่วยให้ท่านผู้ลงทุนทราบความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได้สูงสุดส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการขอให้ท่านเลือกค าตอบท่ี
คิดว่าดีท่ีสุดส าหรับท่านผู้ลงทุน และโปรดตอบค าถามทุกข้อครบถ้วน (ทั้งหมด 2 ส่วน มี 12 ค าถาม) ดังนี ้/ To help investor to know the 
risk 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 both parts having 12 
questions), as follows:    
 
ช่ือผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน / Name of investor/unit holder : ....................................................................................................................................................... 
เลขท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล / Commercial Registration No............................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (มือถือ) / Telephone….............................................................อีเมล / E-mail................................................................................. 
วันท่ีให้ข้อมลู / Date of information : ........................................................................... 
 
ส่วนที่ 1 ค าถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment 
1. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพยข์องนิติบคุคล (ไดแ้ก่ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน หุน้ หุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หน่วยลงทุน) 

/ Your prior investment experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, 
Mutual Fund Units) 
ก.  นอ้ยกว่า 1 ปี / Less than 1 year              ข.  1-5 ปี / 1 - 5 years                    
ค.  6-10 ปี / 6 - 10 years                              ง.   มากกว่า 10 ปี / More than 10 years 

2. ปัจจุบนันิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายประจ าเป็นสดัส่วนเท่าใดเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการด าเนินกิจการ / What is the 
proportion of your expenses compare to your revenue? 

ก.   มากกว่าร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด / More than 75% of the revenue                                                                                                  
ข.   ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายไดท้ั้งหมด / Between 50% and 75% of the revenue  
ค.   ตั้งแต่ร้อยละ 25 แตน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด 25% / to less than 50% of the revenue                                                         
ง.   นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของรายไดท้ั้งหมด / Less than 25% of the revenue 

3. นิติบคุคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนัอยา่งไร / What is your current financial status? 
ก.   มีทรัพยสิ์นนอ้ยกว่าหน้ีสิน / Less assets than liabilities                           
ข.   มีทรัพยสิ์นเท่ากบัหน้ีสิน / Assets equal liabilities 
ค.   มีทรัพยสิ์นมากกว่าหน้ีสิน / More assets than liabilities                            
ง.   มีหน้ีสินนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์น หรือไม่มีหน้ีสินเลย / Almost no liabilities or no liabilities 

4. นิติบคุคลเคยลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่มใดต่อไปน้ีบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) / Do you have any investment experience or knowledge in the 
following types of investment products? (Your can choose more than 1 item) 

ก.   เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits                                               

ข.   พนัธบตัรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพนัธบตัรรัฐบาล / Government Bond or Government Bond Funds 
ค.   หุ้นกูห้รือกองทนุรวมตราสารหน้ี / Debentures or Mutual Funds                    
ง.   หุ้นสามญัหรือกองทุนรวมหุน้หรือสินทรัพยอ์ื่นท่ีมีความเส่ียงสูง / Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets 

แบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน ส าหรับนิติบุคคล 
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5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่ากิจการจะไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุน้ี  What is your investment period target? 
ก.  ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year                  ข.  ตั้งแต่ 1 แต่นอ้ยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years                 
ค.  ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years                   ง.  มากกว่า 5 ปี More than 5 years  

6. ความสามารถในการรับความเส่ียงของนิติบุคคลคือ What is your risk tolerance? 
ก. เนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยัและไดรั้บผลตอบแทนสม ่าเสมอแต่ต ่าได ้/ Focus on opportunity in preserving original investment safely 
and receiving small consistent return 
ข. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง / Focus on opportunity in receiving consistent return 
but may take risk of losing some original investment 
ค. เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher return but 
may take risk of losing more original investment 
ง. เนน้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้/ Focus on the highest long-term return but may take risk 
of losing most of the original investment 

7. เม่ือพิจารณารูปแสดงตวัอยา่งผลตอบแทนของกลุ่มการลงทนุท่ีอาจเกิดขึ้นดา้นล่าง ท่านเตม็ใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด / 
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which investment portfolio are you 
most willing to invest in?  
      ก. กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย / Investment portfolio 1 

(has chance to receive 2.5% return without any loss) 
ข. กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทนุไดถึ้ง 1% / 
Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

ค. กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 5% / 
Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%) 
ง. กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนไดถึ้ง 15% / 
Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%) 
 

8. ถา้ท่านเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมากแต่มีโอกาสขาดทุนสูงดว้ยเช่นกนั 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. กงัวลและต่ืนตระหนกกลวัขาดทุน / Worried and afraid of loss                               

ข. ไม่สบายใจแต่พอเขา้ใจไดบ้า้ง / Uneasy but somehow understand 

ค. เขา้ใจและรับความผนัผวนไดใ้นระดบัหน่ึง / Understand and accept the fluctuations                   

ง. ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทุนสูงและหวงักบัผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรั้บสูงขึ้น / Not concerned about the large potential loss and expect 
that the return may increase 

9. ท่านจะรู้สึกกงัวล/รับไม่ไดเ้ม่ือมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตวัลดลงในสัดส่วนเท่าใด / 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 10%-20%       ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20% 
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10. หากปีท่ีแลว้ท่านลงทนุไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอยา่งไร / Last year, you invest 
100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 
ก.  ตกใจและตอ้งการขายการลงทุนท่ีเหลือทิ้ง / Panic and want to sell the remaining investment            

ข.   กงัวลใจและจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพยสิ์นท่ีเส่ียงนอ้ยลง / Worried and will change some investment into less risky assets 
ค.   อดทนถือต่อไปได ้และรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา / Continue holding the investment and wait until the investment rebounds 
ง.   ยงัมัน่ใจเพราะเขา้ใจว่าตอ้งลงทนุระยะยาวและจะเพ่ิมเงินลงทุนในแบบเดิมเพ่ือเฉล่ียตน้ทุน / Remain confident since it is long-term investment and will 

invest more to average cost 
 

ส่วนที่ 2 ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิม่เติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า  (ไม่น ามาคิดคะแนน)  
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted) 
 

ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพนัธ์) และหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงเท่านั้น /Apply only to investment in derivatives 
and structure note 
11. หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (อนุพนัธ์) และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงประสบความส าเร็จ ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูง
มาก แต่หากการลงทุนลม้เหลว ทา่นอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดและอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพ่ิมบางส่วน 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  
 
ใช้เฉพาะท่ีจะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Apply only to offshore investment 
12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว้ ท่านสามารถรับความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้พยีงใด / In addition to investment risk, are 
you able to accept foreign exchange rate risk? 

ก. ไม่ได ้/ No                                                              ข.  ได ้/ Yes 
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ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มูลรายละเอียดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถูกตอ้งและเป็นความจริงรวมถึงยินยอมรับทราบเง่ือนไข
และข้อตกลงรวมถึงหมายเหตุต่างๆ และท่ีปรากฏในแบบประเมินความเส่ียงน้ี ตลอดจนยอมรับสิทธิของ บลจ.กรุงไทยในการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข เพ่ิมเติม เง่ือนไขและขอ้ตกลงในแบบประเมินการลงทุนน้ีไดใ้นอนาคต  และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับว่า ในกรณีท่ี
ผลการประเมิน Risk Profile ดงักล่าว อาจไม่สอดคลอ้งกบักองทุนรวมท่ีขา้พเจา้ไดล้งทุนไวก่้อนหน้าน้ี และ/หรือท่ีระบุในแผนการลงทุน
แบบประจ าต่อเน่ือง (Investment Plan) และ/หรือท่ีระบุไวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงินอตัโนมติัรายเดือนเพื่อลงทุน SSF และ 
RMF ตามท่ีไดแ้จง้ไวก้บับริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ก่อนหนา้น้ี อาจท าให้ขา้พเจา้ตอ้งท าการเปล่ียนแปลง/แกไ้ข
แผนการลงทุนดงักล่าวน้ีในอนาคตต่อไป 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. 

 
หากขา้พเจา้มิไดต้อบค าถามดงักล่าวอยา่งครบถว้น ให้แก่บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ขา้พเจา้จะไม่สามารถ

ท ารายการซ้ือ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพ่ิมเติมกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทนุฯไดจ้นกว่าจะให้ขอ้มูล
ครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต และเม่ือขา้พเจา้ให้ขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั การให้ขอ้มูลท่ีตรงต่อความเป็น
จริง ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนัและครบถว้นจะมีผลต่อการให้บริการหรือการให้ค  าแนะน าท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บ / 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 g ive 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.  

แผนสัดส่วนการจดัสรรการลงทุนท่ีแสดงในแบบประเมินน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งค าแนะน าเบ้ืองตน้ในการจดัสรรการลงทุนตามผลการ
ประเมินท่ีได้ ทั้ งน้ี ก่อนการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ระยะเวลาในการใชเ้งิน เป็นตน้ หรือปรึกษาผูว้างแผนการลงทุนเพื่อรับค าแนะน าท่ีเหมาะสมต่อไป / 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. 

 
 
 
 

ลงช่ือ / Signed : ........................................................................................................ผูล้งทุน / Investor 

(………............................................................................................) 
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เง่ือนไขและข้อตกลงของผู้ลงทุน / Terms and Conditions of investors : 

1. ผูล้งทุนสามารถท าแบบประเมินการลงทุน ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นๆ ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยบริษทัจดัการจะ
ยึดถือขอ้มูล/คะแนนความเส่ียงในแบบประเมินการลงทุนล่าสุดเพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลต่อไป / 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. ผูล้งทุนรับทราบและตกลงว่าผูล้งทุนมีหน้าท่ีจะตอ้งทบทวนขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัตามรอบระยะเวลาท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต./บริษทัจดัการก าหนด รวมถึงท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ทั้งน้ีในกรณีท่ีครบรอบระยะเวลาการทบทวน
ขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้แลว้บริษทัจดัการยงัมิไดรั้บขอ้มูลในแบบประเมินการลงทุนในรอบใหม่จากผู ้
ลงทุนตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผูล้งทุนตกลงและยินยอมให้บริษทัจัดการ ถือเอาขอ้มูลของผูล้งทุนท่ีปรากฏตามแบบประเมินการ
ลงทุนล่าสุดท่ีอยู่ในระบบเป็นขอ้มูลปัจจุบนัของผูล้งทุนต่อไปจนกว่าบริษทัจดัการจะไดรั้บขอ้มูลแบบประเมินการลงทุนใหม่และ
น าเข้าบันทึกในระบบแล้ว / 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. ส าหรับการท ารายการซ้ือ/จองซ้ือรวมถึงค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุน บริษทัจดัการสงวนสิทธ์ิไม่ด าเนินการตามใบค าส่ังซ้ือ/
ใบจองซ้ือ หรือ ค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้ส าหรับกองทุนใดๆ ตามรายการซ้ือ/จองซ้ือรวมถึงค าส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขา้หน่วยลงทุน โดย
บริษทัจดัการไม่ตอ้งแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ หากระดบัความเส่ียงของกองทุนนั้น สูงกว่าระดบัความเส่ียงท่ีค านวณไดจ้ากการ
ประมวลขอ้มูลระดบัความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุน ตามแบบประเมินการลงทุนน้ีหรือตามแบบประเมินการลงทุนล่าสุดของผู ้
ลงทุนท่ีอาจมีการจัดท าขึ้นในอนาคต ยกเวน้กรณีท่ีผูล้งทุนได้ยืนยนัการยอมรับความเส่ียงดังกล่าว / 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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

19 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ For Staff 
 

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน / Part 1 : Assessment Scores 

ตอบ ก. = 1 คะแนน / Answer ก = 1 point    ตอบ ข. = 2 คะแนน / Answer ข = 2 points     

ตอบ ค. = 3 คะแนน / Answer ค = 3 points   ตอบ ง. = 4 คะแนน / Answer ง = 4 points 
ส าหรับขอ้ 4 หากตอบหลายขอ้ ให้เลือกขอ้ท่ีคะแนนสูงสุด / For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest 
score of the answers will be selected. 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2 : Assessment Result 

คะแนน / 
Total Scores 

ระดับ / 
Level 

ประเภทนักลงทุน / 
Investor Type of Risk 

นอ้ยกว่า 15 / Below 15 1 เส่ียงต ่า / Low 
15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งต ่า / Moderate to Low 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนขา้งสูง / Moderate to High 
30-36 4 เส่ียงสูง / High 

37 ขึ้นไป / Over 37 scores 5 เส่ียงสูงมาก / Very High  
 

 
 

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างค าแนะน าเร่ืองการจัดสรรการลงทุน / Part 3 : Basic Asset Allocation 
 
คะแนนรวมท่ีได ้/ Total Scores   
 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีบริษัทจัดการ  
 
1) ลงช่ือผูรั้บเอกสาร   (ตวับรรจง) ………………..…….............…วนัท่ี/Date.............................     
 
2) ลงช่ือผูบ้นัทึกขอ้มูล (ตวับรรจง) ……………………..................วนัท่ี/Date............................     
 
3) ลงช่ือผูต้รวจสอบขอ้มูล (ตวับรรจง) .……………………........วนัท่ี/Date............................. 

 
 



 





 

 

 

 

 




