** กรณีหกั เงินจากบัญชีของท่านไม่ผ่าน 3 ครั้งติดต่อกัน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิกแผนการลงทุนนี้
Automatic
** เจ้าของบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตและชื่อบัญชีผถู ้ ือหน่วยลงทุนต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน **
Investment Plan
** แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะการหักบัญชีธนาคารกรุ งไทยเท่านั้น กรณีประสงค์หกั บัญชีธนาคารอื่นโปรดสมัครผ่านช่องทาง KTAM
Smart Trade ด้วยตนเอง ที่ www. ktam.co.th
วันที.่ .................................................................
คาขอแสดงความจานงเพือ
่ วางแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Wealth+)
ข้าพเจ้า / I / We

เลขทีผ
่ ูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
Unitholder No.

มีความประสงค์จะ / Wish to

กาหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ
Create Investment plan

โดยเริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ที.่ ...........................................สิน
้ สุดในวันที.่ ...........................................
From Date

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

ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ/ Cancel Investment plan
ประเภทกองทุน
Fund type

ประเภทกองทุน
Fund type

ตลาดเงิน
Money Market
Fund

ตราสารแห่งหนี้
Fixed Income Fund

หน่ วยลงทุนต่างประเทศ
Foreign Investment
Fund

ตราสารทุน
Equity Fund

KTSS

KTFIX-1Y3Y

KTEF

KT-HIDIV

KTSV

KTPLUS

KTSF

KT-BRAIN-A

KTFIXPLUS-D

KTSE

กองทุนรวมเพื่อการออม
SSF Super Savings
Fund

KTMEE-A
KTSRI-A

-------------------------------------------(โปรดระบุชื่อกองทุน/ Specify fund name)

KTSUK-A

บาท

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
RMF Retirement
Mutual Fund

KTMUNG-A
KT-GOLD

KTSTPLUS-A

เป็ นจานวนเงิน
Amount

กองทุนผสม
Mixed Fund

บาท/Baht จานวนเงินเป็ นตัวหนังสือ
Amount in words

ชาระโดย/ Paid By
หักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ชื่อบัญชี
Deduct from KTB account

สาขา

A/C Name

เลขทีบ
่ ญ
ั ชี

Branch

A/C No.

หักจากบัญชีบตั รเครดิต KTC (เฉพาะ RMF/SSF) หมายเลขบัตร
Deduct from KTC Credit Card
A/C No.
ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัตร
Card Holder’s Name

ลายเซ็นเหมือนหลังบัตรเครดิต / Card holder's Signature

โปรดระบุช่วงเวลาที่จะให้ทารายการซื้ออัตโนมัตท
ิ ุกเดื อน / Please specify the period of monthly subscription plan.
ทุกวันที่ (On the date)

1

10

20 (สาหรับบัตรเครดิต KTC และบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น / For KTC Credit Card and KTB Account )

กรณีวน
ั ที่ทารายการตรงกับวันหยุดทาการ บริษท
ั จะดาเนินการให้ในวันทาการถัดไป / If the transaction date is on the holiday, the transaction will be proceeded on the next business day.
สาหรับการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ายอมรับได้
ข้ า พ เจ้ า รับ ท ราบ ว่ า ห ากก อ งทุ น รว ม ที่ ข้ า พ เจ้ า ป ระสงค์ จะลงทุ น มี ระดั บ ค ว าม เสี่ ย งสู งก ว่ า ระดั บ ค วาม เสี่ ย งที่ ข้ า พ เจ้ า ล งทุ น ได้ ห รื อ เป็ น ก า รลงทุ น ที่ ไ ม่ เป็ น ไป ต าม ค าแ น ะน าข อ งบ ริ ษ ั ท จัด ก าร
ข้าพเจ้าได้รบ
ั ทราบระดับความเสีย่ งเป็ นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น
ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณี ที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น หรือมีนโยบายป้ องกั นความเสี่ยงต่ากว่าร้อยละ 90 กองทุนจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งอาจทาให้ผลู้ งทุนได้รบ
ั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนแรกเริม
่ ได้

ผู้ลงทุนโปรดทาความเข้าใจก่อนการลงนาม
1. การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่ งของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบ
ั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่ วยลงทุนกับบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั ความเห็นชอบ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบ
ั ชาระ
เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในระยะเวลาทีก
่ าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มีคาสั่งไว้
2. สาหรับกองทุนทีม
่ ีการกาหนดอายุโครงการ (กองทุนปิ ด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนดังกล่าว เมือ
่ ครบอายุของโครงการ
3. สาหรับกองทุนทีไ่ ม่มีกาหนดอายุโครงการ (กองทุนเปิ ด) ข้าพเจ้าขอขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนดังกล่าว เมือ
่ บลจ.กรุงไทย ("บริษท
ั จัดการ") ดาเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัตต
ิ ามงวดเวลาตามทีร่ ะบุในโครงการ
4. ในกรณี ที่ข้าพเจ้าได้รบ
ั การจัดสรรหน่ ายลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการทีไ่ ด้รบ
ั อนุมต
ั จิ ากสานักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน ระหว่างบริษท
ั จัดการกองทุน
้ โดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และผู้ถือหน่ วยลงทุนทีจ่ ดั ทาขึน
5. คาเตือนสาหรับการลงทุนกองทุน RMF/SSF ของ บลจ.กรุงไทย
5.1 การลงทุนในกองทุน RMF/ SSF หากประสงค์นาไปใช้เพื่อสิทธิประโยช์ทางภาษี ต้องลงทุนให้เป็ นไปตามเงือ
่ นไขของกรมสรรพากร ซึ่งข้าพเจ้าได้ศก
ึ ษาทาความเข้าใจข้อมูลภาษี ในคูม
่ ือการลงทุน และได้รบ
ั ทราบข้อกาหนด และเงือ
่ นไข
ของกองทุน RMF/ SSF แล้ว
5.2 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน RMF/SSF ของบลจ.กรุงไทย ไปยังบลจ. อืน
่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไปยัง บลจ.อืน
่ ตามที่ บลจ.กรุงไทย กาหนด โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เมือ
่ ทารายการ
5.3 การซื้อหน่ วยลงทุน RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเงือ
่ นไข ตามทีบ
่ ริษท
ั จัดการกาหนด* ผู้ลงทุนต้องชาระค่าปรับในอัตราร้อยละ 2 ของส่วนต่างของยอดเงินลงทุนผ่านบัตรเครดิต และยอดเงินคงเหลือ ขัน
้ ต่า
200 บาท (ไม่รวม VAT)
*เงือ
่ นไขที่ บลจ.กรุงไทย กาหนดมี ดังนี้
o สาหรับกองทุน RMF ต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหน่ วยลงทุนครบเงือ
่ นไขตามทีก
่ รมสรรพากรกาหนด
o สาหรับกองทุน SSF ต้องถือหน่ วยลงทุนไว้ครบ 5 ปี ปฎิทน
ิ หรือถือหน่ วยลงทุนครบเงือ
่ นไขตามทีก
่ รมสรรพากรกาหนด
o การขายคืน / โอนหน่ วยลงทุน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อืน
่ ยอดหน่ วยลงทุนคงเหลือต้องมากกว่ายอดทีซ
่ ื้อด้วยบัตรเครดิต
หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุนที่ บลจ.กรุงไทย กาหนดนี้ ไม่เกีย่ วข้องกับเงือ
่ นไขการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทก
ี่ รมสรรพากรกาหนด
์
5.4 บลจ.กรุงไทย สงวนสิทธิทารายการขายคืน หรือรายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน RMF/SSF ไปยังบลจ. อืน
่ เมือ
่ มีการชาระเงินค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว
5.5 สาหรับการลงทุนในกองทุน RMF/SSF เมือ
่ มีเหตุให้กองทุนเลิก บลจ.กรุงไทย จะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ลงทุน ไปยังกองทุน RMF/SSF ทีอ
่ ยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ลงทุนจะได้รบ
ั การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย ดังนี้
5.5.1 กรณีกองทุน SSF จะย้ายไปยังกองทุน SSF ทีม
่ ีความเสีย่ งต่าสุด หรือมีนโยบายการลงทุนทีใ่ กล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน SSF ดังกล่าว
5.5.2 กรณีกองทุน RMF จะย้ายไปยังกองทุน RMF ทีม
่ ีความเสีย่ งต่าสุด หรือมีนโยบายการลงทุนทีใ่ กล้เคียง หรือสอดคล้องกับกองทุน SSF ดังกล่าว
6. การซื้อหน่ วยลงทุน LTF ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษี ได้
7. คาเตือนสาหรับการลงทุนกองทุนทีม
่ ีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนทีข
่ ้าพเจ้าลงทุนมีการกระจุกตัวของผู้ออกตราสาร และ/หรือ รายกลุ่มอุตสาหกกรม และ/หรือ รายประเทศทีล่ งทุนตามทีป
่ รากฎใน
้ และผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ จึงมีความเสีย่ งทีพ
่ อร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีการกระจุกตัวในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึน
8. ข้าพเจ้าได้รบ
ั หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล / หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม คูม
่ ือภาษี RMF/SSF และได้รบ
ั ทราบข้อกาหนดเงือ
่ นไข ความเสีย่ ง และคาเตือนของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบตั ิ และผูกพันตนเองตาม
ข้อกาหนด และเงือ
่ นไขดังกล่าวทุกประการ ทัง้ นี้ผู้ลงทุนสามารถขอรับเอกสารข้างต้น ณ ทีท
่ าการของบริษท
ั จัดการ หรือเว็บไซต์บริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
9. สาหรับการลงทุนในกองทุนทีม
่ ีระดับความเสีย่ งสูงกว่า หรือกองทุนมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าทีข
่ ้าพเจ้ายอมรับได้ ข้าพเจ้ายินยอม และรับทราบความเสีย่ งทีม
่ ีระดับความเสีย่ งสูงกว่าทีข
่ ้าพเจ้ายอมรับได้ ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าเป็ นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง รับทราบถึงคาเตือน เงือ
่ นไขการลงทุน และขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น โดยจะไม่เพิกถอนคาสั่งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน
้ ทัง้ นี้ข้าพเจ้าตกลงยินยอมทีจ่ ะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้ (ถ้ามี)

หมายเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได้/ Telephone No.

ลายมือชื่อผูถ
้ ือหน่ วยลงทุน/ Unitholder’s signature X

สาหรับผูส
้ นับสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch
ขือ
่ ผูส
้ นับสนุนการขาย/สาขา............................
Selling Agent/ Branch Nam

เลขทีส
่ าขา.......................... เลขที่ใบอนุ ญาต ......................รหัสพนักงาน...................... รหัสผูข
้ าย...................... ลงชื่อ ...........................
IC License No.
เจ้าของ IC
Sales Code
Signature

Selling Agent/Branch Code

สาหรับ บลจ.กรุงไทย/ For KTAM
ผูท
้ ารายการ ........................…..………………..……………… ผูต
้ รวจสอบลายเซ็นต์ .......................................................... ผูอ
้ นุมตั .ิ .........................................................
Made Out

Checker

บริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2686-6100
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Authorized

สาหรับลูกค้า/ For Customer

สาหรับผูส
้ นับสนุนการขาย/ For Selling Agent

สาหรับนายทะเบียน / For Registrar
Update: 16 ก.ค. 63

วันที/ Date.....................................................
บลจ.กท.028-8/2562

หนังสือยินยอมให้ห ักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต / Letter of Consent for Direct Debit (1 แบบฟอร์ม/ 1 แห่ง )
กรณีห ักบัญชีผา่ นธนาคาร/ Available Banks
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

บมจ. กรุงศรีอยุธยา

Krung Thai Bank Pcl.

Kasikorn Bank Pcl.

Siam Commercial Bank Pcl.

Bangkok Bank Pcl.

Bank of Ayudhya Pcl.

บมจ. ธนาคารทหารไทย

บมจ. ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ.เกียรตินาคิน

บมจ.ธนาคารทิสโก้

บมจ.ธนาคารธนชาต

บมจ.ธนาคารยูโอบี

TMB Bank Pcl.

CIMB Thai Bank Pcl.

Kiatnakin Bank Pcl.

Tisco Bank Pcl.

Thanachart Bank Pcl.

United Overseas Bank (Thai) Pcl.

ข้าพเจ้า / I / We............................................................................................... ประเภทบัญชีเงินฝาก / Type of Bank account ........................................................
เลขทีบัญชี/ Account No.................................................................................... สาขา / Branch...................................................................................................
ชือบัญชี/ Account Name.................................................................................. บัตรประชาชนเลขที/ ID Number............................................................................
กรณีห ักบัญชีผา่ นบัตรเครดิต/ Available Credit Card
เรียน บริษท
ั บัตรเครดิต

บมจ.บ ัตรกรุงไทย (Krungthai Card Pcl.) (ต่อไปนีเรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิต”)

ข้าพเจ้า / I / We............................................................................................... บัตรประชาชนเลขที/ ID Number............................................................................
วันหมดอายุ (เดือน/ ปี )/ Expiry Date (Month/Year)

หมายเลขบัตรเครดิต/ Credit Card No.

โดยข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ตามทีระบุดา้ นบนและในฐานะผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนเลขที
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number

เบอร์โทรศัพท์/ Phone no................................. มือถือ/ Mobile No.................................... โทรสาร/ Fax No. ................................ E-Mail.........................................
มีความประสงค์ให้ธนาคาร / ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิตหักเงินจากบัญชีเงินฝากดัง กล่าวของข้าพเจ้า เพือชําระค่าจองซือหน่ วยลงทุน และ/หรือหนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ของข้าพเจ้า ให้แก่บริษท
ั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนี เรียกว่า “บริษ ัท”) ตามจํานวนเงินทีปรากฏในคําสังจองซือหน่ วยลงทุ น และ/หรือใบแจ้งหนี และ/หรือ แผ่น บัน ทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือสื อ
บันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สือข้อมูลอิเ ล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทีธนาคารได้รบั จากบริษท
ั และนําเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษท
ั ทังนี ให้เป็ นไปตามเงือนไขและข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หกั
บัญ ชีเงินฝากหรือบัต รเครดิต / 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.

ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร / ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิตแจ้งผลการหักบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด เนืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบการทํารายการดัง กล่าวได้จากสมุดคูฝ
่ ากของธนาคาร หรือ Statement หรือ
ใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต หรือจากเอกสารหลักฐานอืนๆ ทีบริษท
ั จะออกให้ข้าพเจ้าต่อไป ในกรณี ทีชือบัญชี และ/หรือเลขทีบัญชี และ/หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้ห ักบัญชีเงินฝาก/
บัตรเครดิตฉบับนีของข้าพเจ้าได้เปลียนแปลงไปไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมฉบับนี ยังคงมีผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตทีได้เปลียนแปลงนันๆด้วยทุกประการ / 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.

การให้ห กั เงินจากบัญชีเ งินฝาก / ผู้ให้บ ริการบัตรเครดิตดังกล่าวให้มีผลใช้บงั คับ ทัน ทีน บ
ั แต่ว น
ั ทําหนัง สือยินยอมให้หกั บัญชี เงิน ฝากฉบับ นี และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าบริษท
ั จะได้บ อกเลิกการ
ให้บริการตามหนัง สือยินยอมฉบับนี หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้ง ยกเลิกโดยทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรเครดิต และบริษท
ั ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน / 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.

ทังนี ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อา่ นและตกลงยิน ยอมปฏิบตั แ
ิ ละผูกพันตนเองตามข้อความทีระบุไว้ในหนัง สือชีชวน ข้อกําหนดและเงือนไขของการสังซือหน่ วย
ลงทุน ข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ฉบับนี รวมทังทีธนาคาร/ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิตหรือบริษท
ั จะกําหนดและมีประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ / 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.

ลงนาม
Sign

X
(

เจ้าของบัญชีเงินฝาก/ บัตรเครดิต
) (Owner of Bank Account/ Credit card)

กรุณาลงนามตามตวั อย่างลายเซ็นที ให้ไว้กบ
ั ธนาคาร / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company.

สําหรับธนาคารสาขาเจ้าของบัญชี / For Bank Use Only
เรียน

นายทะเบียนหน่ วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) /Dear Fund Registrar

ธนาคาร/ Bank ..............................................................สํานัก/สาขา / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชือเจ้าของ
บัญชี/บัตรเครดิตในหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากฉบับนี รวมถึงเอกสารประกอบการหักบัญชีเงินฝากถูกต้องทังหมดแล้ว จึงขอนําส่งเรืองมายังนายทะเบียนผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนเพือดําเนินการต่อไป /Check
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents.
ลงชือและประทับตรา
Signature and Stamped
ชือต ัวพิมพ์/ Name in Print (

ผูจ้ ัดการสาขา/รองผูจ้ ดั การสาขา
Branch Manager/Deputy Manager
)

สําหรับนายทะเบียน / For Registrar Only
ผูด
้ าํ เนินการ/ Prepared by ................................................................................................ ผูอ
้ นุมตั /ิ Authorized by …………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อกําหนดและเงือนไข/ Terms and Conditions
1) ในการหักเงินจากบัญ ชีเงิน ฝากของข้าพเจ้าเพื อชําระค่าจองซือหน่ ว ยลงทุ น และ/หรือ หนี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ของข้าพเจ้าให้แก่บริษ ัท หากปรากฏในภายหลัง ว่าจํานวนเงินที บริษ ท
ั แจ้งแก่

ธนาคาร/บริษท
ั บัตรเครดิตนันไม่ถู กต้องและธนาคาร/บัตรเครดิตได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามจํานวนทีปรากฏในคําสังจองซือหน่ วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี และ/หรือ แผ่น
บันทึก ข้อมูล (Diskette) และ/หรือ สือบัน ทึกข้อมู ล (Media) และ/หรือ สือข้อมูลอิเ ล็กทรอนิกส์ ทีธนาคาร/บริษท
ั บัตรเครดิตได้รบ
ั จากบริษท
ั เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนิน การเรียกร้องเงินจํานวน
ดังกล่าวจากบริษท
ั โดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้ องร้องให้ธนาคาร/บริษท
ั บัตรเครดิตชดใช้เงินจํานวนดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคาร/บริษท
ั บัตรเครดิตจะหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้าได้ต่อเมือเงินในบัญชีเงินฝาก/วงเงินบัตรเครดิตของข้าพเจ้ามีเพียงพอให้หกั ในขณะนันเท่านัน/ 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) ในกรณี ข ้ าพเจ้ าขอให้ห ก
ั เงิน จากบัญ ชี เงินฝาก/บัต รเครดิต ของข้า พเจ้ า ข้าพเจ้ า ขอสละสิท ธิที จะเรี ย กร้องค่ า เสี ยหายจากบริษัท หรือธนาคาร/บริษ ัท บัต รเครดิต ที อาจเกิด ขึ นจากข้อขัด ข้ องทางระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส์ทีอาจทําให้ธนาคาร/บริษ ัทบัตรเครดิตไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตตามคําสังของข้าพเจ้าได้ ทังทีมีวงเงินเพียงพอก็ตาม/ 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..

คำขอปรับปรุงข้อมูล KYC/CDD (สำหรับบุคคลธรรมดำ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชน
สำหรับลูกค้ำ

เลขบัตรประชำชน
(ID.Card / Passport No.) - ---
KYC/CDD Ongoing
(Individual)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Name)......................................................................................................................................................................................................................................
มีควำมประสงค์ปรับปรุงข้อมูลทุกเลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือ เฉพำะเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดระบุ ………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำคัญ
1.1คำนำหน้ำ (Name Title)
นำย (Mr.)
นำง (Mrs.)
นำงสำว (Miss.)
อื่นๆ (Other)…………………………………
1.2ชื่อนำมสกุล ผู้ขอเปิดบัญชี(ภำษำไทย) ................................................................................................Name (English) …………………………................................................................
1.3 สัญชำติ (Nationality) ……………………………………………………………………………1.4 วันเกิด (Date of Birth) ………………………………………………………………
1.5 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่ .......................... ซอย/แยก ...................................................... ถนน ................................................... ตำบล/แขวง ..................................................................
(Registered Address)อำเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... ประเทศ......................................
1.6 สถำนที่ติดต่อ
ตรงกับ
ตรงกับ
อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่ ................. ซอย/แยก....................................... ถนน.....................................
(Contact Address)“ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน”“สถำนที่ทำงำน”ตำบล/แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ..........................................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ประเทศ ............................
1.7 สถำนที่ทำงำน
ชื่อบริษัท ........................................................................................................ ตำแหน่ง .................................................................................................
(Work Place)
ตรงกับ
ตรงกับ
อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่ ................. ซอย/แยก...................................... ถนน......................................
“ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน”
“สถำนที่ติดต่อ”
ตำบล/แขวง ................................................ อำเภอ/เขต ..........................................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ประเทศ ............................
1.8 โทรศัพท์บ้ำน (Home Phone)………………………………………..………… 1.9 โทรศัพท์ที่ทำงำน (Office Phone) ………………………………………………...........................
1.10 มือถือ (Mobile) ……………………………………………………………..….. 1.11 อีเมล์ (E-Mail) ……………………………………………………………………........................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
2.1 วัตถุประสงค์ (Objective) ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ (Can choose more than one choice)
ออมเงิน (For Saving) ลงทุนเพื่อประโยชน์ด้ำนภำษี (For Tax Benefit)
สร้ำงผลตอบแทน (For return) ใช้จ่ำยยำมเกษียณ (For Retirement Purpose)
อื่นๆ Other (โปรดระบุ/Specify) …………………………………………………………………
2.2 อำชีพ (Occupation)
รับรำชกำร Civil servant
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ State-owned Officer
อำชีพอิสระ Self-employed
นักลงทุน Investor
เจ้ำของกิจกำร Business Owner
นักกำรเมือง Politician
นักเรียน/นักศึกษำ Student พนักงำนบริษัทเอกชน Corporate employee
เกษียณอำยุ Retirement
ไม่ได้ทำงำน Unemployed
อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify) ..................................................................................................
2.3แหล่งที่มำของเงิน แบ่งตำมประเทศ (Source of income: classify by Nation)
ในประเทศไทย (Thailand)
นอกประเทศไทย (International) (ระบุชื่อประเทศ:Specify)............................................................
2.4 ระดับรำยได้ต่อเดือน (Monthly Income) (เลือกเพียง 1 ข้อ: Choose only one)
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท
200,001-500,000 บำท(Baht)
(Below or equal to 15,000 Baht)
500,001-1,000,000 บำท(Baht)
15,001-50,000 บำท (Baht)
ตั้งแต่ 1,000,001 บำทขึ้นไป (Above 1,000,001 Baht)
50,001-200,000 บำท (Baht)
2.5 แหล่งที่มำของเงิน แบ่งตำมประเภทรำยได้ ( Source of income : classify by type)
ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ (Can choose more than one choice)
เงินเดือน / รำยได้ประจำ (Salary/Wage) ธุรกิจส่วนตัว (Business Own)
เงินปันผล/ดอกเบี้ย/เงินออม (Dividend/Interest / Saving) มรดก / ของขวัญ (Heritage/Gifts)
ขำยหลักทรัพย์/อสังหำริมทรัพย์ (Securities Trading / Property)
อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify).......................................................

2.6 ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง(Benefit Owner)
ตนเอง (For myself)
บุคคลอื่น (For the other) โปรดระบุ (Please specify) :
ควำมสัมพันธ์ (Relationship) .................................................................................
ชื่อ (Name)..............................................................................................................
เลขบัตรประชำชน (ID.Card) .................................................................................
ที่อยู่ (Address) …………………………………………………………………...
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) …………………………………………………
2.7 ประเภทธุรกิจ (Business Type)
(2) ธุรกิจค้ำขำยอัญมณี ค้ำของเก่ำ ค้ำทอง (Antique/ Jewelry trading) /
ซื้อขำยรถมือสอง (Used car)
(3) ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ/โอนเงินออกนอกประเทศ
(Currency exchange/Money Transfer)
(5) ธุรกิจคำสิโน และ กำรพนัน (Casino and gambling)
(6) ผลิตค้ำอำวุธยุทโธปกรณ์ (Military arms &Weapon trading)
(7) อำชีพนำยหน้ำจัดหำงำน (Recruitment Agency)
(8) ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ (Travel/Tour agents)
(9) ธุรกิจสถำนบริกำร (Night club/Lounge)
(10) กิจกำรเช่ำซื้อรถยนต์ (Leasing)
(11) มูลนิธิ (Foundation)
(12) องค์กรไม่แสวงหำกำไร
(21) กำรเงิน-ธนำคำร(Financials/Banking)
(22) ประกัน(Insurance/Assurance)
(23) โบสถ์/วัด (Church/Temple)
(24) อสังหำริมทรัพย์ (Property)
(25) สหกรณ์ (Co-operative) (26) มหำวิทยำลัย/โรงเรียน (University/School)
(27) เกษียณอำยุ /นักกำรเมือง / นักลงทุน / นักเรียน / นักศึกษำ /ไม่ได้ทำงำน
(31) อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify)...............................................................

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ให้เป็นควำมจริงทุกประกำร (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful)
ลงชื่อผู้ลงทุน ………………………………………………………………… วันที่ ........ / ........ / .........
Unitholder Signature (......................................................................................)
สำหรับผู้ติดต่อกับนักลงทุน (For Investor Contract’s Only)
ผู้จัดทำ (Marketing) …………………………………………………………………………..
สำขำ / ฝ่ำยงำน .............................................................วันที่ ........./........../..........

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
สำหรับนำยทะเบียน (For Registrar’s Only)
ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /.......
ผู้สอบทำน (Checked by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /.......
บลจ.กท.004/2561

สำหร ับบุคคลธรรมดำ

่ งทีย
แบบประเมินความเสีย
่ อมร ับได้ (Risk Profile) ของผูล
้ งทุน
่ งทีต
เพือ
่ ช่วยให ้ท่ำนผู ้ลงทุนทรำบควำมเสีย
่ นเองยอมรับได ้สูงสุดสำหรับกำรลงทุนในกองทุนรวมภำยใต ้กำรจัดกำร ขอให ้ท่ำนเลือกคำตอบทีค
่ ด
ิ ว่ำดีทส
ี่ ด
ุ สำหรับท่ำนผู ้ลงทุน และโปรดตอบคำถำม
ทุกข ้อครบถ ้วน (ทัง้ หมด 3 ส่วน มี 12 คำถำม) ดังนี้

่ ผู ้ลงทุน / ผู ้ถือหน่วยลงทุน....................................................................................................................
ชือ
เลขทีบ
่ ต
ั รประชำชน (13 หลัก)...................................................................................................................
กรณีบญ
ั ชีรว่ ม โปรดระบุ เลขทีบ
่ ญ
ั ชีผู ้ถือหน่วยลงทุน ( 11 หลัก) .......................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์ (มือถือ)….....................................อีเมล์...................................................วันทีใ่ ห ้ข ้อมูล..........................

ส่วนที่ 1 สาหร ับการลงทุนทว่ ั ไป
1) ปัจจุบ ันท่านอายุเท่าไหร่
เกิน 60 ปี ขน
ึ้ ไป (1)

50 – 60 ปี (2)

35 – 49 ปี (3)

ตำ่ กว่ำ 35 ปี (4)

2) ระด ับการศึกษาของท่าน
ตำ่ กว่ำปริญญำตรี (1)

ตัง้ แต่ปริญญำตรีขน
ึ้ ไป (2)

3) ประสบการณ์การลงทุนในหล ักทร ัพย์ของท่าน (หล ักทร ัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุน
้ กู ้ หรือหุน
้ หรือพ ันธบ ัตรร ัฐบาล หรือ derivatives )
ไม่ม ี (1)

น ้อยกว่ำ 1 ปี (2)

1 – 5 ปี (3)

มำกกว่ำ 5 ปี (4)

*** คาแนะนาสาหร ับการตอบคาถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 คำว่ำ “เงินลงทุนในส่วนนี”้ ให ้หมำยถึง ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีทท
ี่ ำ่ นมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียวกับบริษัทจัดกำร ขอให ้
ท่ำนพิจำรณำถึงเงินลงทุนในกองทุนนั น
้ หรือ (2) ถ ้ำหำกท่ำนมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลำยกองทุนกับบริษัทจัดกำร หรือประสงค์ทจ
ี่ ะลงทุนในกองทุนรวมหลำยกองทุนกับบริษัทจัดกำร ขอให ้ท่ำนพิจำรณำถึงเงิน
่ งได ้สูงทีส
ลงทุนในกองทุนทีร่ ับควำมเสีย
่ ด
ุ

4) ระยะเวลาทีท
่ า
่ นคาดว่าจะไม่จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้
น ้อยกว่ำ 1 ปี (1)
3 – 7 ปี (3)

1 – 3 ปี (2)
มำกกว่ำ 7 ปี (4)

5) ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนีเ้ พือ
่ เป็นค่าใช้จา
่ ยประจาหรือไม่
ต ้องกำรมำกทีส
่ ด
ุ (1)

ต ้องกำร (2)

ต ้องกำรเพียงเล็กน ้อย (3)

ไม่มค
ี วำมต ้องกำร (4)

ิ ของท่าน
6) ส ัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนีเ้ ทียบก ับทร ัพย์สน
มำกกว่ำร ้อยละ 60 (1)

ร ้อยละ 30 – 60 (2)

ร ้อยละ 10 – 30 (3)

น ้อยกว่ำร ้อยละ 10 (4)

7) ท ัศนคติเกีย
่ วก ับการลงทุน
ไม่สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต ้นได ้เลย แม ้ว่ำจะมีโอกำสได ้รับผลตอบแทนทีส
่ งู ขึน
้ บ ้ำง (1)
สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต ้นได ้เล็กน ้อย เพือ
่ มีโอกำสได ้รับผลตอบแทนทีส
่ งู ขึน
้ บ ้ำง (2)
สำมำรถทนต่อกำรขำดทุนเงินต ้นได ้ เพือ
่ มีโอกำสได ้รับผลตอบแทนทีส
่ งู ขึน
้ (3)
อยำกได ้ผลตอบแทนทีส
่ งู โดยไม่มข
ี ้อจำกัดในกำรลงทุน (4)
่ งทีจ
้ ได้เช่นก ัน ท่านสามารถ
ี่ ค
ี วามผ ันผวนสูง ม ักให้ผลตอบแทนทีส
่ ง
ู ในระยะยาว แต่มค
ี วามเสีย
่ ะทาให้ขาดทุนได้มากขึน
8) การลงทุนในหล ักทร ัพย์ทม
่ งจากการลงทุนได้ในระด ับใด
ร ับความเสีย
น ้อยทีส
่ ด
ุ โดยต ้องกำรเน ้นกำรลงทุนทีส
่ ร ้ำงกระแสรำยได ้ประจำ และให ้ควำมปลอดภัยในกำรลงทุนสูงสุด แม ้ว่ำจะได ้รับผลตอบแทนในระดับทีต
่ ำ่ สุด (1)
่ งในกำรขำดทุนจำกกำรลงทุนได ้บ ้ำง เพือ
รับได ้ในระดับหนึง่ โดยสำมำรถรับควำมเสีย
่ เพิม
่ โอกำสทีจ
่ ะได ้รับผลตอบแทนทีส
่ งู ขึน
้ ในระยะยำว (2)
่ งได ้พอสมควร เพือ
ปำนกลำง โดยสำมำรถรับควำมเสีย
่ สร ้ำงโอกำสในกำรได ้รับผลตอบแทนทีส
่ งู กว่ำในระยะยำว (3)
่ งได ้สูงสุดเพือ
มำก โดยสำมำรถรับควำมเสีย
่ สร ้ำงโอกำสในกำรได ้รับผลตอบแทนทีส
่ งู สุดในระยะยำว (4)
้ ลดลงได้
่ า
่ กว่าเงินเฟ้อ ซึง่ อาจจะทาให้อานาจในการซือ
9) ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภ ัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระด ับทีต
้ รงก ับท่านมากทีส
เมือ
่ พิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนีต
่ ด
ุ
เงินต ้นสำหรับกำรลงทุนต ้องปลอดภัย แม ้ว่ำจะได ้รับผลตอบแทนตำ่ กว่ำอัตรำเงินเฟ้ อ (1)
่ งในกำรสูญเสียเงินต ้นได ้บ ้ำง เพือ
รับควำมเสีย
่ คงระดับอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให ้สูงกว่ำอัตรำเงินเฟ้ อ (2)
่ งได ้ (3)
เน ้นสร ้ำงผลตอบแทนให ้สูงกว่ำระดับเงินเฟ้ อในระดับหนึง่ โดยสำมำรถรับควำมเสีย
่ งได ้เต็มที่ (4)
ต ้องกำรให ้ผลตอบแทนสูงกว่ำระดับเงินเฟ้ อมำกทีส
่ ด
ุ โดยสำมำรถรับควำมเสีย
10) ท่านคิดว่าท่านจะยอมร ับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมได้มากเพียงใด
ตำ่ กว่ำร ้อยละ 10% (1)

ร ้อยละ 10 – 20 (2)

ร ้อยละ 20 – 50 (3)

มำกกว่ำร ้อยละ 50 (4)
(โปรดพลิกหน้าถ ัดไป)

(1 of 2)

สำหร ับบุคคลธรรมดำ

่ งทีย
แบบประเมินความเสีย
่ อมร ับได้ (Risk Profile) ของผูล
้ งทุน
่ งทีต
เพือ
่ ช่วยให ้ท่ำนผู ้ลงทุนทรำบควำมเสีย
่ นเองยอมรับได ้สูงสุดสำหรับกำรลงทุนในกองทุนรวมภำยใต ้กำรจัดกำร ขอให ้ท่ำนเลือกคำตอบทีค
่ ด
ิ ว่ำดีทส
ี่ ด
ุ สำหรับท่ำนผู ้ลงทุน และโปรดตอบคำถำม
ทุกข ้อครบถ ้วน (ทัง้ หมด 3 ส่วน มี 12 คำถำม) ดังนี้

ส่วนที่ 2 สาหร ับการลงทุนในกองทุนรวมทีม
่ น
ี โยบายลงทุนในต่างประเทศ
11)

่ งด้านอ ัตราแลกเปลีย
ท่านสามารถร ับความเสีย
่ นได้หรือไม่

ได ้

ไม่ได ้

ส่วนที่ 3 สาหร ับการให้คาแนะนาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
12)

่ สารหรือในการต ัดสินใจด้วยตนเอง เช่น คนหูหนวก ตาบอด
ท่านมีขอ
้ จาก ัดในการสือ
มี

ไม่ม ี

ส่วนที่ 4 คาแนะนาเรือ
่ งการจ ัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)

+

15

>= 75%

<= 30%

<= 5%

<= 0%

15

21

<= 25%

<= 65%

<= 10%

<= 5%

22

29

<= 10%

<= 60%

<= 20%

<= 10%

30

36

<= 10%

<= 40%

<= 40%

<= 15%

<= 5%

<= 15%

>= 60%

<= 25%

37

ข ้ำพเจ ้ำเป็ นผู ้กรอกข ้อมูลรำยละเอียดข ้ำงต ้นด ้วยตนเองและขอรับรองควำมถูกต ้องและเป็ นควำมจริงปั จจุบน
ั ทุกประกำร และข ้ำพเจ ้ำรับทรำบและยอมรับว่ำ ในกรณีทผ
ี่ ล
กำรประเมิน Risk Profile ดังกล่ำว อำจไม่สอดคล ้องกับกองทุนรวมทีข
่ ้ำพเจ ้ำได ้ลงทุนไว ้ก่อนหน ้ำนี้ และ/หรือทีร่ ะบุในแผนกำรลงทุนแบบประจำต่อเนือ
่ ง (Investment Plan)
และ/หรือทีร่ ะบุไว ้ในโครงกำร Wealth Plus กรณีหักเงินอัตโนมัตริ ำยเดือนเพือ
่ ลงทุน LTF และ RMF ตำมทีไ่ ด ้แจ ้งไว ้กับบริษัทจัดกำร หรือผู ้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนฯ
ก่อนหน ้ำนี้ อำจทำให ้ข ้ำพเจ ้ำต ้องทำกำรเปลีย
่ นแปลง/แก ้ไขแผนกำรลงทุนดังกล่ำวนีใ้ นอนำคตต่อไป
้ หรือสับเปลีย
หำกผู ้ลงทุนท่ำนใดมิได ้ตอบคำถำมดังกล่ำวอย่ำงครบถ ้วน ให ้แก่บริษัทจัดกำรหรือผู ้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนฯ ท่ำนจะไม่สำมำรถทำรำยกำรซือ
่ น
หน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิม
่ เติม กับบริษัทจัดกำรหรือผู ้สนั บสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนฯได ้จนกว่ำท่ำนจะให ้ข ้อมูลข ้ำงต ้นอย่ำงครบถ ้วน ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ของสำนั กงำน ก.ล.ต

“ เมือ
่ ลูกค ้ำให ้ข ้อมูลทีม
่ น
ี ัยสำคัญ กำรให ้ข ้อมูลทีต
่ รงต่อควำมเป็ นจริง ถูกต ้อง เป็ นปั จจุบน
ั และครบถ ้วน จะมีผลต่อกำรให ้บริกำรหรือกำรให ้คำแนะนำทีล
่ ก
ู ค ้ำจะได ้ “
“สัดส่วนกำรจัดสรรกำรลงทุนทีแ
่ สดงในแบบประเมินดังกล่ำวเป็ นเพียงตัวอย่ำงคำแนะนำเบือ
้ งต ้นในกำรจัดสรรกำรลงทุนตำมผลกำรประเมินทีไ่ ด ้ ทัง้ นี้ ก่อนกำรตัดสินใจ
ลงทุนใด ๆ ผู ้ลงทุนควรพิจำรณำปั จจัยอืน
่ ในกำรวำงแผนกำรลงทุน เช่น ฐำนะทำงกำรเงิน วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน ระยะเวลำในกำรใช ้เงิน เป็ นต ้น หรือปรึกษำผู ้วำง
แผนกำรลงทุนเพือ
่ รับคำแนะนำทีเ่ หมำะสมต่อไป”

่ ........................................................................................................ผู ้ลงทุน
ลงชือ
ตัวบรรจง

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

กรณีบัญชีร่วมต ้องลงนำมครบทุกคน
สาหร ับเจ้าหน้าทีบ
่ ริษ ัทจ ัดการ
่ ผูร้ ับเอกสาร (ต ัวบรรจง) …………………………………..………ว ันที.่ ..........................
1) ลงชือ
่ ผูบ
2) ลงชือ
้ ันทึกข้อมูล (ต ัวบรรจง) ………………………………………… ว ันที.่ ..........................
่ ผูต
3) ลงชือ
้ รวจสอบข้อมูล (ต ัวบรรจง) .…………………………………….ว ันที.่ ..........................
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