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วันที.่ .................................................................
คําขอแสดงความจํานงเพือวางแผนการลงทุ
่อวางแผนการลงทุนอยางตอเนื่อง (Wealth+)
อวางแผน
เลขทีผ
่ ถ
ู ือหน วยลงทุน

ขาพเจา / I / We

Unitholder No.

มีความประสงคจะ / Wish to

กําหนดแผนลงทุนอัตโนมัติ
Create Investment plan

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

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

ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ/ Cancel Investment plan
ประเภทกองทุน
Fund type

ประเภทกองทุน
Fund type

ตลาดเงิน
Money Market
Fund

ตราสารแหงหนี้
Fixed Income Fund

หน วยลงทุนตางประเทศ
Foreign Investment
Fund

ตราสารทุน
Equity Fund

KTSS

KTFIX-1Y3Y

KTEF

KT-HIDIV

KTSV

KTPLUS

KTSF

KT-BRAIN-A

KTFIXPLUS-D

KTSE

KTMEE-A
KTSRI-A

-------------------------------------------(โปรดระบุชอ
ื่ กองทุน/ Specify fund name)

KTSUK-A

บาท

กองทุนเพือ
่ การเลี้ยงชีพ
RMF Retirement
Mutual Fund

KTMUNG-A
KT-GOLD

KTSTPLUS-A

เป็ นจํานวนเงิน
Amount

กองทุนหุน
 ระยะยาว LTF
Long-term Equity
Fund

กองทุนผสม
Mixed Fund

บาท/Baht จํานวนเงินเป็ นตัวหนังสือ
Amount in words

ชําระโดย/ Paid By
หักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย (เทานั้น) ชื่อบัญชี
Deduct from KTB account

สาขา

A/C Name

เลขทีบ
่ ญ
ั ชี

Branch

A/C No.

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

ลายเซ็นเหมือนหลังบัตรเครดิต / Card holder's Signature

โปรดระบุชวงเวลาที่จะใหทาํ รายการซื้ออัตโนมัตทุ
ท
ิ ก
ุ เดื อน / Please specify the period of monthly subscription plan.
ทุกวันที่ (On the date)

1

10

20 (สําหรับบัตรเครดิต KTC และบัญชีธนาคารกรุงไทย เทานั้น / For KTC Credit Card and KTB Account )

กรณี วน
ั ทีท
่ าํ รายการตรงกับวันหยุดทําการ บริษท
ั จะดําเนินการใหในวันทําการถัดไป / If the transaction date is on the holiday, the transaction will be proceeded on the next business day.
คําเตือนสําหรับการลงทุนกองทุน RMF/LTF / Important terms and conditions for RMF/LTF funds
1.

การลงทุนในกองทุน RMF/LTF หากประสงคนําไปใชเพือ
่ สิทธิประโยชทางภาษี ตองลงทุนใหเป็ น
ไปตามเงือ
่ นไขของกรมสรรพากร ซึง่ ขาพเจารับทราบขอกําหนด และเงือ
่ นไขของกองทุน RMF/LTF แลว/
When investing in RMF/LTF funds to obtain tax benefits, one must strictly comply with
the terms and conditions prescribed by the Revenue Department. I have already
understood these terms and conditions applicable to RMF/LTF funds.
2.
การสับ เปลี่ย นหน ว ยลงทุ น RMF/LTF ของบลจ.กรุ งไทย ไปยัง บลจ. อื่น จะต อ งเสี ย คา ธรรมเนี ย มการ
สับเปลีย่ นไปยัง บลจ.อืน
่ 200 บาทตอรายการ โดยเรียกเก็บจากผูล งทุน เมือ
่ ทํารายการ / When switching
out from a RMF/LTF fund managed by KTAM to a fund managed by another asset
management company, a switching fee of 200 Baht per transaction will be charged to
the unitholder.
3.
การซื้อหน วยลงทุน RMF/LTF ดวยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเงือ
่ นไข ตามทีบ
่ ริษท
ั
จัดการกําหนด* ผูล งทุนตองชําระคาปรับในอัตรารอยละ 2 ของสวนตางของยอดเงินลงทุนผานบัตร
เครดิ ต และยอดเงิ น คงเหลื อ ขั้น ตํ่ า 200 บาท (ไม ร วม VAT) / When RMF/LTF units originally
purchased with a credit card are redeemed / switched-out not according to the terms and
conditions prescribed by KTAM*, the unitholder must pay a penalty fee of 2% on the
difference between the purchase amount made through the credit card and the value of
the remaining balance. Minimum penalty of 200 Baht applies (excluding VAT).
*เงือ
่ นไขของบริษท
ั จัดการมี ดังนี้ *KTAM’s terms and conditions are as follows
- สําหรับ RMF ถือหน วยลงทุนไวครบ 5 ปี (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหน วยลงทุนครบเงือ
่ นไขตามทีก
่ รม
สรรพากรกําหนด / RMF units must be held for 5 years (duration measured to exact date) or held
for the duration required by the Revenue Department.
- สําหรับ LTF ถือหน วยลงทุนไวครบ 5 ปี ปฎิทน
ิ / LTF units must be held for 5 calendar years.
- สําหรับการโอน RMF/LTF ออกไปยัง บลจ.อืน
่ ยอดหน วยลงทุนคงเหลือตองมากกวายอดทีซ
่ ื้อดวยบัตรเครดิต /
When switching out RMF/LTF units to a fund managed by another asset management
company, the remaining balance must exceed the amount purchased with a credit card.

หมายเหตุ ปัจ จุ บ น
ั กรมสรรพากรเปลี่ย นเงื่อ นไขการถื อหน ว ย LTF จาก 5 ปี ปฏิทิน เป็ น 7 ปี ปฏิทิน สํา หรับ
รายการซื้อ LTF ตัง้ แตปี 2559 เป็ นตนไป หากขายคืนผิดเงื่อนไขผูลงทุนจะตองคืนเงินภาษี และเสียคาปรับให
กรมสรรพากร / Note: The Revenue Department has lengthened the required holding period
for LTF funds from 5 calendar years to 7 calendar years for LTF units purchased from 2016
onwards. For any redemption that violate this condition, the unitholder must refund the tax
and pay a penalty to the Revenue Department.
4.

5.

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ ์ ทํารายการขายคืน หรือรายการสับเปลี่ยนหน วยลงทุน RMF/LTF ไปยังบลจ.
อืน
่ เมือ
่ มีการชําระเงินคาธรรมเนียมบัตรเครดิต และ/หรือ คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน วยลงทุน (ถา
มี ) ครบถ ว น แล ว / KTAM reserves the rights to process a redemption or switching of
RMF/LTF units to other asset management companies until credit card fees and/or
switching fees (if any) are fully paid.
เมื่ อ มี เหตุ ใ หก องทุ น เลิ ก บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การโอนย า ยการลงทุ น ของผู ล งทุ น ไปยัง กองทุ น
RMF/LTF ที่อยูภายใตการจัด การของบริษัท จัด การ (แลว แตกรณี ) ดัง นี้ / When circumstances
result in the fund’s termination, KTAM will transfer the investor’s units to another
RMF/LTF fund managed by KTAM (as applicable) as follows:
5.1
สําหรับกองทุน LTF จะยายไปยังกองทุน LTF ที่มีค วามเสี่ยงตํ่าสุ ด หรือ มีน โยบายการลงทุน ที่
ใกลเคียง หรือสอดคลองกับกองทุนเปิ ดดังกลาว / LTF units will be transferred to another
LTF fund containing the lowest risk or similar or compatible investment
objective.
5.2
สํา หรับ กองทุ น RMF จะย า ยไปยัง กองทุ น RMF ที่มี ค วามเสี่ย งตํ่ า สุ ด / RMF units will be
transferred to another RMF fund containing the lowest risk.

้ จากการลงทุนของกองทุน ในกรณี ที่กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จํานวนหรือป องกันความเสี่ยงเพียงบางสวน กองทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ขาพเจาไดรบ
ั ทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน
ไดรบ
ั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรบ
ั เงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได ทัง้ นี้ ผูตด
ิ ตอกับผูลงทุนไดแจงรายละเอียดความเสีย่ งดังกลาวใหขาพเจาทราบแลวกอนการลงทุน/ I/(We) am(are) aware of the exchange
rate risk from investing this fund. In case of the fund’s exchange rate risk is not fully or partially hedged, the investor may get money back more or less than the initial amount as a result
of exchange rate fluctuation. Thereby, the investor contact has informed me (us) of such risk in details before the investment.
ขาพเจาเป็ นผูกรอกขอมู ลดวยตนเองและขอรับรองความถูกตองของรายละเอียดขางตน โดยจะไมเพิกถอนคําสั่งนี้ ไมวาในกรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะเสียคาธรรมเนี ยมในการนี้ (ถามี ) ขาพเจาไดรบั ทราบ
ขอมูลในคูม
 ื อผูลงทุนเรียบรอยแลว รวมทัง้ ไดศก
ึ ษาขอมูลทัง้ หมดในหนังสือชี้ชวน คูม
 ื อภาษี และตกลงยินยอมปฏิบต
ั ิและผูกพันตนเองตามขอกําหนดเงื่อนไขใดๆ ทีร่ ะบุ ไวในหนังสือชี้ชวนและเอกสารการตลาดอื่นๆทุกประการ
I/We certify that the information provided herein is complete and correct, and shall not cancel this order in any circumstances. I/We agree to pay the fees (if any) for this order. I/We
have read the investor handbook, tax guide and agree to all terms, conditions, and other details as stated in the Prospectus of the Fund and other marketing material.
ในกรณี ที่ผูลงทุนไดรบ
ั การจัดสรรหน วยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรบ
ั อนุ มต
ั ิจากสํานักงานและที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษท
ั จัดการ
กองทุ น รวม และผู ถื อ หน วยลงทุ น ที่ จ ด
ั ทํ า ขึ้ น โดยชอบด ว ยกฎ หม ายและลงนาม โดยผู ดู แ ลผลป ระโยชน ของกองทุ น รวม / In case the units are allocated, I/We hereby acknowledge and agree to bind
myself/ourselves and comply with all terms and conditions specified in the mutual fund project as approved by the SEC, and its subsequent lawful amendments as well as the
commitments between the Asset Management Company and Unitholder as lawfully made and signed by the fund supervisor.

หมายเลขโทรศัพททต
ี่ ด
ิ ตอได/ Telephone No.

ลายมือชื่อผูถือหน วยลงทุน/ Unitholder’s signature X

สําหรับการลงทุนในกองทุ
ในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได / For investment in the fund with risk level higher than the investor’s risk profile.

ขาพเจารับ ทราบและยอมรับความเสี่ยงของกองทุ นและความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ย น ในกรณี ดงั นี้ / I/We acknowledge and accept the risks of the fund as well as the foreign exchange rate risk of the
fund in the following cases.
1. กรณี ทข
ี่ า พเจาประสงคลงทุนในกองทุนทีม
่ ีระดับความเสีย่ งทีส
่ ูงกวาระดับความเสีย่ งที่ขา พเจาสามารถลงทุนได / If I/We wish to invest in the fund which has risk level higher than my acceptable risk level
2. กรณี ที่ ข า พเจา ประสงค ล งทุ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ สู ง กวา ความเสี่ ย งที่ ขา พเจา ยอมรับ ได / If I/We wish to invest in the fund which has foreign exchange rate risk level higher than my
acceptable risk level.
ซึ่งการลงทุ นในครัง้ นี้ ขาพเจาไดรบ
ั คํา แนะนํ าในการลงทุนที่เหมาะสมและไดรบ
ั การอธิบ ายถึงความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยนของกองทุ นจากผูทําหน าที่ข ายและรับ ซื้ อคืนหน วยลงทุ นของผูส นับ สนุ นการขาย หรือ บริษ ัท
หลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด มหาชน (บริษท
ั ) ที่ขาพเจาไดรบั บริการในครัง้ นี้ เรียบรอยแลว/ For this particular transaction, I/We had received investment advice that is suitable for my/our risk
profile and had been explained the risks of the fund as well as the foreign exchange risk of the fund by the investment advisor(s) of the selling agent(s) or KTAM.

ลายมือชื่อผูถือหน วยลงทุน/ Unitholder’s signature X
สําหรับผูสนับสนุ นการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch
ขื่อผูสนับสนุ นการขาย/สาขา............................ เลขทีส
่ าขา.......................... เลขที่ใบอนุ ญาต ......................รหัสพนักงาน...................... รหัสผูขาย...................... ลงชื่อ ...........................
Selling Agent/ Branch Nam
Selling Agent/Branch Code
IC License No.
เจาของ IC
Sales Code
Signature
สําหรับ บลจ.กรุงไทย/ For KTAM
ผูทาํ รายการ ........................…..………………..……………… ผูตรวจสอบลายเซ็นต .......................................................... ผูอนุ มตั .ิ .........................................................
Made Out

Checker

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

Authorized

สําหรับลูกคา/ For Customer

สําหรับผูส
 นับสนุนการขาย/ For Selling Agent

สําหรับนายทะเบียน / For Registrar
Update: 30 เม.ย. 62

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

หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต / 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.บตั รกรุงไทย (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
้ ือหน่วยลงทุนเลขที
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 บันทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือสื อ
บันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สือข้อมูลอิเ ล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทีธนาคารได้รบั จากบริษท
ั และนําเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญ ชีของบริษท
ั 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 ห้บริการบัตรเครดิตแจ้งผลการหักบัญ ชีเงินฝากแต่อย่างใด เนืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบการทํารายการดัง กล่าวได้จากสมุดคูฝ
่ ากของธนาคาร หรือ Statement หรือ
ใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต หรือจากเอกสารหลักฐานอืนๆ ทีบริษท
ั จะออกให้ข้าพเจ้าต่อไป ในกรณี ทีชือบัญชี และ/หรือเลขทีบัญชี และ/หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก/
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 เงินจากบัญ ชีเ งินฝาก / ผู้ให้บ ริการบัตรเครดิตดังกล่าวให้มีผลใช้บงั คับ ทัน ทีนบ
ั แต่ว น
ั ทําหนัง สือยินยอมให้หกั บัญ ชี 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 นและตกลงยินยอมปฏิบตั แ
ิ ละผูกพัน ตนเองตามข้อความทีระบุไว้ในหนัง 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 ดั การสาขา/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 ยกร้องค่ า เสี ยหายจากบริษัท หรือธนาคาร/บริษ ัท บัต รเครดิต ที อาจเกิด ขึ นจากข้อขัด ข้ องทางระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส์ทีอาจทําให้ธนาคาร/บริษ ัทบัตรเครดิตไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ตามคําสังของข้าพเจ้าได้ ทังทีมีวงเงิน เพียงพอก็ตาม/ 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)
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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
ของสำนักงำน 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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