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มีความประสงคจะ / Wish to  กาํหนดแผนลงทนุอตัโนมตัิ  โดยเริม่ต ัง้แตวนัที.่...........................................สิน้สุดในวนัที.่........................................... 

  Create Investment plan          From Date         End date 

 ยกเลกิแผนการลงทุนอตัโนมตั/ิ Cancel Investment plan  

 

                                                               

ขาพเจา / I / We  เลขทีผู่ถือหนวยลงทนุ 
  Unitholder No.  

 

ประเภทกองทุน 
Fund type 

ตลาดเงนิ 
Money Market Fund 

ตราสารแหงหน้ี 
Fixed Income Fund 

ตราสารทุน 
Equity Fund 

หนวยลงทุนตางประเทศ 
Foreign Investment Fund 

กองทุนหุนระยะยาว LTF 
Long-term Equity Fund 

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF 
Retirement Mutual Fund 

ชื่อกองทุน 
Fund name 

  KTSS 

  KTFIX-1Y3Y 

  KTPLUS   KTSF    KT-GOLD 

  KTSV   KTFIXPLUS-D   KTSE     

  KTSTPLUS-A   KT-HIDIV     
   (โปรดระบุชื่อกองทุน/ Specify fund name) 

เป็นจาํนวนเงนิ    บาท    บาท/Baht จาํนวนเงนิเป็นตวัหนงัสือ 
Amount  Amount in words 

ชําระโดย/ Paid By  

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

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

ชื่อ-นามสกุล เจาของบตัร   
Card Holder’s Name 

โปรดระบุชวงเวลาที่จะใหทาํรายการซ้ืออตัโนมตัิโปรดระบุชวงเวลาที่จะใหทาํรายการซ้ืออตัโนมตัิโปรดระบุชวงเวลาที่จะใหทาํรายการซ้ืออตัโนมตัิโปรดระบุชวงเวลาที่จะใหทาํรายการซ้ืออตัโนมตัทุิกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน / Please specify the period of monthly subscription plan.  

  ทุกวนัที่ (On the date)    1    10   20  (สาํหรบับตัรเครดติ KTC และบญัชีธนาคารกรุงไทย เทานั้น / For KTC Credit Card and KTB Account ) 

กรณีวนัที่ทาํรายการตรงกบัวนัหยุดทาํการ บรษิทัจะดําเนินการใหในวนัทําการถดัไป / If the transaction date is on the holiday, the transaction will be proceeded on the next business day. 

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

ขาพเจา I / we would like to 

ขอขายคืนหนวยลงทุนและรบัเงนิเมือ่เลกิกองทุน     ขอโอนยายหนวยลงทุนไปกองทุนรวมหุนระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองอื่น ตามประเภทของกองทุนเดมิแลวแตกรณี 
Redeem the units and receive the monies  Transfer my/our units to other LTF Funds or RMF Funds according to type of the original fund.  

เมื่อมูลคาหนวยลงทุนหรือจํานวนหนวยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเลิกกองทุน บริษทัจะดําเนินการโอนยายการลงทุนตามความประสงคคร ัง้ลาสุดทีผู่ลงทุนไดระบุไว โดยจะดาํเนินการโอนยายไปยงักองทุนรวมหุนระยะยาวหรือ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นตามประเภทของกองทุนเดมิแลวแตกรณี ตามลาํดบัดงัน้ี / In case of the decrease of NAV or Units of the fund leading to the dissolution of the Long -Term Equity Fund or 
Retirement Mutual Fund. KTAM will transfer your investment as specified on your most recent subscription order. The fund transfer will be processed according to type of the original 
fund in the following order: 
1. พจิารณาโอนยายไปยงักองทุนรวมหุนระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพอื่นตามประเภทของของกองทุนเดมิแลวแตกรณี ภายใตการบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกอน (ถามี)

Transfer to other Long -Term Equity or Retirement Mutual Fund according to type of the original fund under management of KTAM (if any). 
2. พจิารณาโอนยายไปยงักองทุนรวมหุนระยะยาวหรือกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพอื่นตามประเภทของกองทุนเดมิแลวแตกรณี ภายใตการบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่
  Transfer to other Long -Term Equity or Retirement Mutual Fund according to type of the original fund 

คาํเตือคาํเตือคาํเตือคาํเตือนสําหรบัผูทีซ้ื่อนสําหรบัผูทีซ้ื่อนสําหรบัผูทีซ้ื่อนสําหรบัผูทีซ้ื่อหนวยลงทุน หนวยลงทุน หนวยลงทุน หนวยลงทุน LTFLTFLTFLTF    ////    RMFRMFRMFRMF////    Disclaimer    
สําหรบักองทุน LTF หากถือหนวยลงทุนที่ซ้ือผานบตัรเครดิตไวไมครบ 5 ปีปฏิทิน  และสําหรบั RMF หากถือหนวยลงทุนที่ซ้ือผานบตัรเครดิตไวไมครบ 5 ปี (คิดแบบวนัชนวนั) และขายคืนหนวยลงทุนโดยผิดเงื่อนไข
กรมสรรพากร หรือโอนออกไปยงั บลจ.อืน่ ซึ่งทาํใหยอดคงเหลือนอยกวายอดที่ซ้ือดวยบตัรเครดติ ผูถือหนวยลงทุนตองชาํระคาปรบัพรอมกบัการทาํรายการในอตัรารอยละ 2 ของสวนตางของยอดเงินลงทุนผานบตัรเครดติและ
ยอดเงินคงเห ลือ ข ั้นตํ่ า  200 บาท (ไม รวม  VAT)/ For LTF, if investment units purchased through a credit card are not held for at least 5  calendar years, and for RMF, if investment units 
purchased through a credit card are not held for 5  years and redeemed against the conditions set out by the revenue department or switching to other asset management companies, 
whichever lead to investment units at present being less than investment units initially purchased through credit card, unitholders will be charged a credit card fee of 2 % for differences 
between amount purchased through credit card and outstanding amount leftover, with minimum charge of 200 baht (excluding VAT) 

ขาพเจาไดรบัทราบความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไมไดป องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นท ัง้จํานวนหรือป องกนัความเสี่ยงเพียงบางสวน กองทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ไดรบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดรบัเงนิคืนตํ่ากวาเงนิลงทุนเริม่แรกได ท ัง้น้ี ผูติดตอกบัผูลงทุนไดแจงรายละเอียดความเสี่ยงดงักลาวใหขาพเจาทราบแลวกอนการลงทุน/ 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. 
ขาพเจาเป็นผูกรอกขอมูลดวยตนเองและขอรบัรองความถูกตองของรายละเอียดขางตน โดยจะไมเพิกถอนคาํส ั่งน้ีไมวาในกรณีใดๆ ท ัง้สิน้ ท ัง้น้ี ขาพเจาตกลงยนิยอมที่จะเสียคาธรรมเนียมในการน้ี (ถามี) ขาพเจาไดรบัทราบ
ขอมูลในคูมือผูลงทุนเรียบรอยแลว รวมท ัง้ไดศกึษาขอมูลท ัง้หมดในหนงัสือช้ีชวน คูมือภาษีและตกลงยนิยอมปฏิบตัิและผูกพนัตนเองตามขอกําหนดเงือ่นไขใดๆ ที่ระบุไวในหนงัสือช้ีชวนและเอกสารการตลาดอื่นๆทุกประการ 
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. 
ในกรณีที่ผูลงทุนไดรบัการจดัสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรบัทราบและยินยอมเขาผูกพนัตามรายละเอียดโครงการที่ไดรบัอนุมตัิจากสํานกังานและที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพนัระหวางบริษทัจดัการ
กองทุนรวมและผู ถือหน วยลงทุนที่จดัทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม/ 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. 

หมายเลขโทรศพัททีต่ดิตอได/ Telephone No. ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน/ Unitholder’s signature XXXX 

สําหรบัการลงทุนใสําหรบัการลงทุนใสําหรบัการลงทุนใสําหรบัการลงทุนในกองทุนทีม่ีระดบัความเสีย่งสูงกวาระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดนกองทุนทีม่ีระดบัความเสีย่งสูงกวาระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดนกองทุนทีม่ีระดบัความเสีย่งสูงกวาระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัไดนกองทุนทีม่ีระดบัความเสีย่งสูงกวาระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได / For investment in the fund with risk level higher than the investor’s risk profile. 
ขาพเจารบัทราบและยอมรบัความเสีย่งของกองทุนและความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น ในกรณีดงัน้ี / I/We acknowledge and accept the risks of the fund as well as the foreign exchange rate risk of the 
fund in the following cases. 
1. กรณีทีข่าพเจาประสงคลงทุนในกองทุนทีมี่ระดบัความเสีย่งทีสู่งกวาระดบัความเสี่ยงทีข่าพเจาสามารถลงทุนได / If I/We wish to invest in the fund which has risk level higher than my acceptable risk level 
2. กรณีทีข่าพเจาประสงคลงทุนทีมี่ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นที่สูงกวาความเสีย่งที่ขาพเจายอมรบัได/ If I/We wish to invest in the fund which has foreign exchange rate risk level higher than my
acceptable risk level. 
ซึ่งการลงทุนในคร ัง้น้ี ขาพเจาไดรบัคําแนะนําในการลงทุนที่เหมาะสมและไดรบัการอธิบายถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุนจากผูทําหนาที่ขายและรบัซ้ือคืนหนวยลงทุนของผูสนบัสนุนการขาย หรือบริษัท
หลกัทรพัยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั มหาชน (บรษิทั) ทีข่าพเจาไดรบับรกิารในคร ัง้น้ีเรียบรอยแลว/ 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. 

  ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน/ Unitholder’s signature XXXX 

สาํหรบัผูสนบัสนุนการขาย/สาขา /For Selling Agent/Branch 

ขื่อผูสนบัสนุนการขาย/สาขา............................    เลขทีส่าขา..........................   เลขที่ใบอนุญาต ......................รหสัพนกังาน......................   รหสัผูขาย......................   ลงช่ือ ...........................  
Selling Agent/ Branch Nam    Selling Agent/Branch Code    IC License No.    เจาของ IC    Sales Code   Signature 

สาํหรบั บลจ.กรุงไทย/ For KTAM  

ผูทาํรายการ ........................…..………………..……………… ผูตรวจสอบลายเซ็นต ..........................................................  ผูอนุมตั.ิ.........................................................  
Made Out  Checker   Authorized 

  
            สาํหรบัลูกคา/ For Customer                     สาํหรบัผูสนบัสนุนการขาย/ For Selling Agent    สาํหรบันายทะเบียน / For Registrar  

คาํขอแสดงความจาํนงเพื่คาํขอแสดงความจาํนงเพื่คาํขอแสดงความจาํนงเพื่คาํขอแสดงความจาํนงเพื่อวางอวางอวางอวางแผนการลงทุนอยางตอเน่ือง แผนการลงทุนอยางตอเน่ือง แผนการลงทุนอยางตอเน่ือง แผนการลงทุนอยางตอเน่ือง ((((Wealth+)

Automatic 

Investment Plan 
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 KTAM Smart Trade �& "��	�
 ��+ www. ktam.co.th 

ลายเซ็นเหมือนหลงับตัรเครดติ / Card holder's Signature 

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

บรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โทร 0-2686-6100      
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED  

 Update: 15 พ.ค.60  
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������������	���������������	� / ������	� / ������	� / ������	� / Letter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct DebitLetter of Consent for Direct Debit    ((((1 1 1 1 *��+��,
/ 1 *�-�*��+��,
/ 1 *�-�*��+��,
/ 1 *�-�*��+��,
/ 1 *�-�))))    

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

 
 
 
   

                                                                                                                                                
  

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

        �
6. �8�G����87��                �
6. 7�����0���90�               �
6. H�9���I
�� 90�                    �
6.�����	���	�                            �
6.7�����0	�J� 
         Bank of Ayudhya Pcl.              TMB Bank Pcl.                             CIMB Thai Bank Pcl.               Kiatnakin Bank Pcl.             Tisco Bank Pcl. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((**�
6.7�����90�:�;	��, �Q:�R�����S����S�0�1��5-���S�**�
6.7�����90�:�;	��, �Q:�R�����S����S�0�1��5-���S�**�
6.7�����90�:�;	��, �Q:�R�����S����S�0�1��5-���S�**�
6.7�����90�:�;	��, �Q:�R�����S����S�0�1��5-���S��T������T������T������T��������������������������8��0:�0-���U�**)�8��0:�0-���U�**)�8��0:�0-���U�**)�8��0:�0-���U�**) 
 
S��:�6�� / I / We............................................................................................... W�R�X0�������	��� / Type of Bank account ........................................................   
 
�ZS0�1�����/ Account No.................................................................................... ��S� / Branch................................................................................................... 
 
��1������/ Account Name.................................................................................. ����W�R�����ZS0�1/ ID Number............................................................................  
 

 
 
 
����� ��	\�0��������	�    �
6.�����8�90�   (Krungthai Card Pcl.) (�-�9W��U����/-� “45������	����������	�”) 
 
S��:�6�� / I / We............................................................................................... ����W�R�����ZS0�1/ ID Number............................................................................ 
 
 
 

 
 

J��S��:�6����_��R�6��S���������	���/��������	� ��
0�1�R�8������*ZR��_��R45�`����-/�Z�08��ZS0�1            
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number   
 
����,J0�G�:0,/ Phone no................................. 
��`��/ Mobile No.................................... J0����/ Fax No. ................................ E-Mail......................................... 
 


��/�
W�R���,���7����� / 45������	����������	�����	�6��������	������Z-�/S��S��:�6�� �:�1��T��R�-�6��H�U���-/�Z�08� *ZR/�������U *ZR/���������X��R45:���-��h S��S��:�6�� ���*-��	\�0
�Z�0��:�,6������08� �8�90� 6T��� (
����) (�-�9W��U����/-� “��	\�0”) ��
6T��/���	�0�1W��i���T���1�6��H�U���-/�Z�08� *ZR/������*6�����U *ZR/���� *4-����0jS��
5Z (Diskette) *ZR/������1�
���0jS��
5Z (Media) *ZR/������1�S��
5Z�	�ZI0���	�, kZk 0�17�����9�����6���	\�0 *ZR�T���	����Z-�/J���S�������S����	\�0 0�U���U����Wl�9W��
���1��9S*ZRS���Z�0�19���R�89/�����������	���
�����
�������	���������������	� / I/We wish to authorize the Bank/Credit card company to debit my bank account/charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or 
debts and/or any obligations to Krung Thai Asset Management PCL., (hereinafter referred to as “the Company”) in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette 
and/or media and/or electronic media which the Bank receives from the Company and transfer such amount to the Company’s account in accordance with the terms and conditions specified on the 
back of this consent letter. 

 

S��:�6��9
-W�R���,6R���7����� / 45������	����������	�*6��4Z�����������	���*�-��-���� ���1��6�S��:�6����
��`0�����0T���������Z-�/9��6��
8��5-��S��7����� ���� Statement ����
��*6������������������	� ����6�������Z�_����1�h 0�1��	\�06R�����S��:�6���-�9W ���;�0�1��1������ *ZR/�����ZS0�1����� *ZR/����������Z�_���-��h 0�1�R�89/�����������	���
������������	���/
��������	�Q�����US��S��:�6��9���WZ�1��*WZ�9W9
-/-���/����8��I��
 S��:�6���Z������������	���
Q�����U�����
�4Z����������T������������	���/��������	�0�19���WZ�1��*WZ���U�h��/�08W�R�� / I/We do 
not want the bank to inform me of this transaction because I/We can obtain the information from my/our passbook or my/our bank/credit card statement or other documents the company will issue for 
me/us. In case of account name and/or account/credit card number and/or any documents specified in this letter of consent has been changed by any reasons, I/we hereby agree that this letter of 
consent will comply with those changes. 

 

���������	�6��������	��� / 45������	����������	����Z-�/���
�4Z���������0��0����*�-/��0T���������	���
������������	���Q�����U *ZR�����
�4Z�������-�9W6�/-���	\�06R9�����Z	��
�����	����
��������	���
Q�����U ����6�/-�S��:�6��6R9��*6����Z	J��0T��Wl�Z��Z�\;,��\����7�����/45������	����������	� *ZR��	\�00�����-������Z-/����� 30 /�� / The letter of consent of 
direct debit from this bank/credit card account will be effective since the date of this letter of consent and will be valid indefinitely unless the company has cancelled the service as for this letter of 
consent or unless I/We have informed the company and the bank in written of the cancellation of this letter of consent 30 days in advance. 

 

0�U���U S��:�6��S��������/�
`5����S�����ZR�����S������*ZRS��:�6��9���-��*ZR�Z��	���
Wi	���	*ZR45:���������
S���/�
0�1�R�89/������������U�/� S��T����*ZR���1��9SS������1�H�U���-/�
Z�08� S��T����*ZR���1��9S0�1�R�89/�����������	���
������������	���/��������	�Q�����U �/
0�U�0�17�����/45������	����������	�������	\�06RT����*ZR
�W�R�G�-�9W��X������08W�R�� / I/We 
certify that the information provided herein is complete and correct. I/We have read all terms and conditions stated on this letter of consent and agree to abide by including 
any terms and conditions the bank/credit card company or the company will have even if this letter of consent. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   XXXX    
                                                                              (                                                             ) 

 

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

����� ���0R�������-/�Z�08���08�X���������	���6����S����	\�0�Z�0��:�,6������08� �8�90� 6T��� (
����) /Dear Fund Registrar  
  
 7�����/ Bank ..............................................................�T���/��S� / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. 9����/6����/�
`5����S��Z��
����1��6��S��
�����/��������	�����������	���
������������	���Q�����U �/
`j������W�R�������������	���`5����0�U��
�*Z�/ 6j�S��T��-����1��
�������0R�����45�`����-/�Z�08��:�1��T���	����-�9W /Check 
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents. 
 
 

Z���1�*ZRW�R0�����  45�6������S�/���45�6������S� 
Signature and Stamped                                                                                Branch Manager/Deputy Manager 
��1���/:	
:,/ Name in Print  (                     ) 

 
�T��������0R����� �T��������0R����� �T��������0R����� �T��������0R����� / For Registrar Only/ For Registrar Only/ For Registrar Only/ For Registrar Only    
 

45��T���	���/ Prepared by ................................................................................................ 45���8
��	/ Authorized by ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
S��T����*ZR���1��9SS��T����*ZR���1��9SS��T����*ZR���1��9SS��T����*ZR���1��9S/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions        
1) ��������	�6��������	���S��S��:�6���:�1��T��R�-�6��H�U���-/�Z�08� *ZR/���� ���U *ZR/���������X��R45:���-��h S��S��:�6�����*-��	\�0 ��W��i��X���Z��/-�6T��/���	�0�1��	\�0*6��*-
7�����/��	\�0��������	���U�9
-`5����*ZR7�����/��������	�9��0T�������	�6��������	���/��������	�S��S��:�6����
6T��/�0�1W��i���T���1�6��H�U���-/�Z�08� *ZR/������*6�����U *ZR/���� *4-�
���0jS��
5Z (Diskette) *ZR/���� ��1����0jS��
5Z (Media) *ZR/���� ��1�S��
5Z�	�ZI0���	�, 0�17�����/��	\�0��������	�9�����6���	\�0���������*Z�/ S��:�6���Z�0�16R�T���	�������������	�6T��/�
���Z-�/6���	\�0J����� J��S��:�6��S��ZR�	07	����������������+v���������7�����/��	\�0��������	��������	�6T��/����Z-�/ *ZRS��:�6����
���/-�7�����/��	\�0��������	�6R����	�6��������	�
��/��������	�S��S��:�6��9���-��
�1���	����������	���//���	���������	�S��S��:�6��
��:���:��������S;R��U��0-���U�/ 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) ���;�S��:�6��S��������	�6��������	���/��������	�S��S��:�6�� S��:�6��S��ZR�	07	0�16R���������-��������6���	\�0 ����7�����/��	\�0��������	�0�1��6�	�SjU�6�S��S��S���0���R��
�	�ZI0���	�,0�1��60T����7�����/��	\�0��������	�9
-��
��`����	�6��������	���/��������	���
�T���1�S��S��:�6��9�� 0�U�0�1
�/���	��:���:�I��
/ In case that of I/We have given the consent to the 
bank/Credit card company to debit from my bank/credit card account, I/We waive the right to demand or sue the company or the bank/Credit card company for any damage that might occurs from 
disruption of electronic systems causing the bank/Credit card company to unable to debit from my/our instructed bank/credit card account even though the credit line is sufficient.. 

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

Z���
 
Sign 

/���
����8 (�����/ Wx)/ Expiry Date (Month/Year) �
���ZS��������	�/ Credit Card No. 

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

�;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ Available Credit CardAvailable Credit CardAvailable Credit CardAvailable Credit Card    

�Z6.0.028-5/2560 



 
��������	��
������ KYC/CDD (������		
��������) KYC/CDD Ongoing (Individual) 

 

    �������	�
��� (Passport No.) / CIF ID.  �- ����-�����-��-� 
�� !"#$�!�	%&��'�()��* / �� !"#$�!�	%&��'�(�+,- (Name) ......................................................................................................................................................................................... 

�$!-#�0+,��, (�&1-) :   �������	
����        ���������	
����  (����������
�����
����������� �������������	����	
����) 

 �!���	 1 ������ #�$%& ('(��) (������� #�����%�����)�)� ������ ����	���	
!�%��������	
����) 

 �3 (Mr.)   �5 (Mrs.)  �50�, (Miss.)          !� 7 (Other) ::::::::::::: 
�� !"#$�!�	%&��'�()��* / �� !"#$�!�	%&��'�(�+,- ....................................................................................................................................................................................................... 
Name (English)  ........................................................................................................................... 0�'���1 (Nationality) ::::::::::............................................  
0@�A( �1&�+! (Contact Address) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
0@�A( AE�5�   ��5*��      ��5*��                !� 7 F	�&�
�G.................................................................................................................................. 
(Work Place)               J0@�A( �1&�+!K          JA( !3#+��-A
��(3�$�K              ............................................................................................................................................. 
A( !3#+��-A
��(3�$�         ��5*��                     ��5*��    !� 7 F	�&�
�G ................................................................................................................................. 
(Registered Address)       J0@�A( �1&�+!K        J0@�A( AE�5�K                          ............................................................................................................................................... 
FA�M�NAO�$� (Home Phone):::::::::::::::::::: FA�M�NAOA( AE�5� (Office Phone) ::::::::::::::::::................ 
-�!@�! (Mobile) :::::::::::::::::::::::::. !(�-�O (E-Mail) ::::::::::::::::::::::::::............. 

 �!���	 2 �������%	!�� ('(��) 
 

!%�+���� $, (Objective)  

 !!-�51 (For Saving)   �5AG�N� !	�
F3�O&$�U�V( (For Tax Benefit) 
 0�$�5"��!�ZA (For return)   \�$]+�33�-�*V(3^ (For Retirement Purpose)  
 !� 7 Other (F	�&�
�G/Specify) ::::::::::::::::::. 

�#�5��������6	� (Whereby I/We would like to open an account ) 
   ��!5  (For myself) 
   �G__�!�  (For the other)  F	�&�
�G (Please specify) : 
     _,�-0�-N�`O (Relationship) ............................................................................. 
     �� ! (Name).......................................................................................................... 
    �������	�
��� (ID.Card) .............................................................................. 
    A( !3#+ (Address) ::::::::::::::::::::::::: 
    ��!�OFA�M�NAO (Phone Number) ::::::::::::::::::. 
����F�5���GH (Business Type) 
  (2) `G�*1]_$���3!�'- (̂ _$��!5�*+� _$�A!5 (Antique/ Jewelry trading) 
  (3) `G�*1]Z�*�	�( 3�51����
),+�5	�
�AM/F!�51!!*!*	�
�AM    
            (Currency exchange/Money Transfer) 
   (5) `G�*1]_�01F Z�
 *��N� (Casino and gambling) 
  (6) "�1�_$�!�,G`3GAF`	*� Ô (Military arms &Weapon trading) 
  (7) !��(N�3)$�]�&)�5� (Recruitment Agency) 
  (8) `G�*1]E��A( 3, ��1V�AA�,�O (Travel/Tour agents) 
  (9) `G�*1]0@���1*�� (Night club/Lounge) 
  (21) *���51-`�_��  (Financials/Banking) 
  (22) 	�
*�  (Insurance/Assurance) 
  (23) F�0@O/,�&/-#�1`1  (Church/Temple/Foundation) 
  (24) !0�5)��1-A��N3O (Property) 
  (25) 0)*� Ô (Co-operative) 
  (26) -)�,1A3���3/F�5��(3  (University/School) 
  (31) !� 7 Other  (F	�&�
�G / Specify)............................................................... 

 

��)�� (Occupation) 
   ������*�� Civil servant (�
�G/Specify)::::::::::::::: 
   N�*5���p,10�)*1] State-owned Officer (�
�G/Specify):::::::.. 
   !��(N!10�
 Self-employed (�
�G/Specify):::::::::::::. 
   �]$��!5*1]*�� Business Owner (�
�G/Specify):::::::::::: 
   N�*5���1V�A�!*� Corporate employee    �*V(3^!�3G Retirement 
   �**���-�!5 Politician                                     �*�5AG Investor 
    N+!�$�/Z-+�$� Housewife                            �*��(3/�*Mq*V� Student 
    !� 7 Other (F	�&�
�G / Specify) ..................................................................... 
 

�(����	�����G�  �����������L (Source of income: classify by Nation) 
  \	�
�AMrA3  (Thailand)  
  !*	�
�AMrA3 (International) (�
�G�� !	�
�AM:Specify).............................. 
 

���%���
��������6�� (Monthly Income)  (��6�����
 1 ���: Choose only one) 
  $!3*,+�)��!�A+�*�� 15,000 ��A     200,001-500,000 ��A (Baht)       
      (Below or equal to 15,000 Baht)       500,001-1,000,000 ��A (Baht)       
   15,001-50,000 ��A   (Baht)             ��u5Z�+ 1,000,001 ��A�qur	   
   50,001-200,000 ��A (Baht)                  (Above 1,000,001 Baht) 

�(����	�����G� ����������F���
��� ( Source of income : classify by type)   ����������!�� 1 ��� (Can choose more than one choice) 
 �51�&�! / ��3r&$	�
]E�  (Salary/Wage)                             `G�*1]0+,��,  (Business Own)        ��3)��*A��N3O/!0�5)��1-A��N3O  (Securities Trading / Property) 
 �51	v"�/&!*��(u3/�51!!- (Dividend/Interest / Saving)  -�&* / �!5�,�'  (Heritage/Gifts)     !� 7 Other  (F	�&�
�G / Specify)............................................... 
�$�N�]$��!����!5,+��$!-#�A( \)$�	x_,�-]�15AG*	�
*��  (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful) 

             �5�� !"#$�5AG   ::::::::::::::::::::::::: ,�A(  ........ / ........ / ......... 

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

0E�)���"#$�1&�+!*���*�5AG (For Investor Contractys Only)  
"#$]�&AE� (Marketing)  ::::::::::::::::::::::::::::..  

0��� / z{�35� .............................................................,�A( ........./........../.......... 

0E�)����3A
��(3 (For Registrarys Only) 
"#$��Aq*�$!-#� (Recorded by) :::::::::::::::: ,�A(  ....... /...... /....... 
"#$0!�A� (Checked by) :::::::::::::::: ,�A(  ....... /...... /....... 

������	'(���)��*+, 

*****�������	
���������������������
�� 	�������������������
������� �!� "�	���� �����#  $%��&�'
�%"���  '��(����	����%�!	������	����
��&�'��������	
�� ')*� 

������	��-��� 



1) ปัจจบุนัทา่นอายเุทา่ไหร่

เกนิ 60 ปีขึ�นไป (1) 50 – 60 ปี (2)

35 – 49 ปี (3) ตํ�ากวา่ 35 ปี (4)

2) ระดบัการศกึษาของทา่น

ตํ�ากวา่ปรญิญาตร ี(1) ตั �งแตป่รญิญาตรขีึ�นไป (2)

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

ไมม่ ี(1) นอ้ยกวา่ 1 ปี (2)

1 – 5 ปี (3) มากกวา่ 5 ปี (4)

4) ระยะเวลาที7ทา่นคาดวา่จะไมจ่ําเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุในสว่นนี=

นอ้ยกวา่ 1 ปี (1) 1 – 3 ปี (2)

 3 – 7 ปี (3) มากกวา่ 7 ปี (4)

5) ทา่นตอ้งการรายไดจ้ากเงนิลงทนุในสว่นนี=เพื7อเป็นคา่ใชจ้า่ยประจําหรอืไม่

ตอ้งการมากที�สดุ (1) ตอ้งการ (2)

ตอ้งการเพยีงเล็กนอ้ย (3) ไมม่คีวามตอ้งการ (4)

6) สดัสว่นเงนิลงทนุในสว่นนี=เทยีบกบัทรพัยส์นิของทา่น

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

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

7) ทศันคตเิกี7ยวกบัการลงทนุ

ไมส่ามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ไดเ้ลย แมว้า่จะมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนที�สงูขึ�นบา้ง (1)

สามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ไดเ้ล็กนอ้ย เพื�อมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนที�สงูขึ�นบา้ง (2)

สามารถทนตอ่การขาดทนุเงนิตน้ได ้เพื�อมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนที�สงูขึ�น (3)

อยากไดผ้ลตอบแทนที�สงู โดยไมม่ขีอ้จํากัดในการลงทนุ (4)

8)

นอ้ยที�สดุ  โดยตอ้งการเนน้การลงทนุที�สรา้งกระแสรายไดป้ระจํา และใหค้วามปลอดภัยในการลงทนุสงูสดุ แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนในระดับที�ตํ�าสดุ (1)

รับไดใ้นระดับหนึ�ง  โดยสามารถรับความเสี�ยงในการขาดทนุจากการลงทนุไดบ้า้ง เพื�อเพิ�มโอกาสที�จะไดรั้บผลตอบแทนที�สงูขึ�นในระยะยาว (2)

ปานกลาง  โดยสามารถรับความเสี�ยงไดพ้อสมควร เพื�อสรา้งโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที�สงูกวา่ในระยะยาว (3)

มาก  โดยสามารถรับความเสี�ยงไดส้งูสดุเพื�อสรา้งโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที�สงูสดุในระยะยาว (4)

9)

10)  ทา่นคดิวา่ทา่นจะยอมรบัผลขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวมไดม้ากเพยีงใด

ตํ�ากวา่รอ้ยละ 10% (1) รอ้ยละ 10 – 20 (2)

รอ้ยละ 20 – 50 (3) มากกวา่รอ้ยละ  50 (4)
(โปรดพลกิหนา้ถดัไป)

เลขที�บัตรประชาชน (13 หลัก)...................................................................................................................

กรณีบัญชรีว่ม โปรดระบ ุเลขที�บัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ ( 11 หลัก) .......................................................................

การลงทนุในหลกัทรพัยท์ี7มคีวามผนัผวนสงู มกัใหผ้ลตอบแทนที7สงูในระยะยาว แตม่คีวามเสี7ยงที7จะทําใหข้าดทนุไดม้ากขึ=นไดเ้ชน่กนั ทา่นสามารถรบั
ความเสี7ยงจากการลงทนุไดใ้นระดบัใด

ในบางชว่งเวลา การลงทนุโดยเนน้ความปลอดภยัของเงนิลงทนุจะใหผ้ลตอบแทนในระดบัที7ตํ7ากวา่เงนิเฟ้อ ซึ7งอาจจะทําใหอ้ํานาจในการซื=อลดลงได ้เมื7อ
พจิารณาถงึเป้าหมายในการลงทนุของทา่น ขอ้ใดตอ่ไปนี=ตรงกบัทา่นมากที7สดุ

ตอ้งการใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่ระดับเงนิเฟ้อมากที�สดุ โดยสามารถรับความเสี�ยงไดเ้ต็มที� (4)

หมายเลขโทรศัพท ์(มอืถอื)….....................................อเีมล.์..................................................วันที�ใหข้อ้มลู..........................

สว่นที7 1  สําหรบัการลงทนุท ั7วไป

   *** คาํแนะนําสําหรบัการตอบคาํถามในขอ้ 4, ขอ้ 5 และขอ้ 6  คําวา่ “เงนิลงทนุในสว่นนี�”   ใหห้มายถงึ ในกรณีดังตอ่ไปนี�   (1) กรณีที�ทา่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมเพยีงกองทนุเดยีวกับบรษัิทจัดการ ขอใหท้า่น
พจิารณาถงึเงนิลงทนุในกองทนุนั�น  หรอื  (2) ถา้หากทา่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมหลายกองทนุกับบรษัิทจัดการ  หรอืประสงคท์ี�จะลงทนุในกองทนุรวมหลายกองทนุกับบรษัิทจัดการ ขอใหท้า่นพจิารณาถงึเงนิลงทนุใน
กองทนุที�รับความเสี�ยงไดส้งูที�สดุ

เงนิตน้สําหรับการลงทนุตอ้งปลอดภัย แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนตํ�ากวา่อัตราเงนิเฟ้อ (1)

แบบประเมนิความเสี7ยงที7ยอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 
      เพื�อชว่ยใหท้า่นผูล้งทนุทราบความเสี�ยงที�ตนเองยอมรับไดส้งูสดุสาํหรับการลงทนุในกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ  ขอใหท้า่นเลอืกคําตอบที�คดิว่าดทีี�สดุสาํหรับทา่นผูล้งทนุ และโปรดตอบคําถามทกุขอ้

ครบถว้น (ทั �งหมด 3 สว่น ม ี12 คําถาม) ดงันี�

ชื�อผูล้งทนุ / ผูถ้อืหน่วยลงทนุ....................................................................................................................

รับความเสี�ยงในการสญูเสยีเงนิตน้ไดบ้า้ง เพื�อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุใหส้งูกวา่อัตราเงนิเฟ้อ (2)

เนน้สรา้งผลตอบแทนใหส้งูกวา่ระดับเงนิเฟ้อในระดับหนึ�ง โดยสามารถรับความเสี�ยงได ้(3)

สําหรบับคุคลธรรมดา
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11) ได ้ ไมไ่ด ้

12)   ทา่นมขีอ้จํากดัในการสื7อสารหรอืในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง เชน่ คนหหูนวก ตาบอด 

มี ไมม่ี

บลจ.กท.007/2560

1) ลงชื7อผูร้บัเอกสาร   (ตวับรรจง) …………………………………..………วนัที7...........................

2) ลงชื7อผูบ้นัทกึขอ้มูล (ตวับรรจง) ………………………………………… วนัที7...........................

3) ลงชื7อผูต้รวจสอบขอ้มูล (ตวับรรจง) .…………………………………….วนัที7...........................

สว่นที7 3  สําหรบัการใหค้ําแนะนําเรื7องอื7นๆ 

แบบประเมนิความเสี7ยงที7ยอมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

สําหรบัเจา้หนา้ที7บรษิทัจดัการ 

  ทา่นสามารถรบัความเสี7ยงดา้นอตัราแลกเปลี7ยนไดห้รอืไม ่

“สดัสว่นการจัดสรรการลงทนุที�แสดงในแบบประเมนิดังกลา่วเป็นเพยีงตัวอยา่งคําแนะนําเบื�องตน้ในการจัดสรรการลงทนุตามผลการประเมนิที�ได ้ทั �งนี� กอ่นการตัดสนิใจลงทนุ
ใด ๆ ผูล้งทนุควรพจิารณาปัจจัยอื�นในการวางแผนการลงทนุ เชน่ ฐานะทางการเงนิ วัตถปุระสงคใ์นการลงทนุ ระยะเวลาในการใชเ้งนิ เป็นตน้ หรอืปรกึษาผูว้างแผนการลงทนุ
เพื�อรับคําแนะนําที�เหมาะสมตอ่ไป”

 “ เมื�อลกูคา้ใหข้อ้มลูที�มนัียสําคัญ การใหข้อ้มลูที�ตรงตอ่ความเป็นจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจุบันและครบถว้น จะมผีลตอ่การใหบ้รกิารหรอืการใหคํ้าแนะนําที�ลกูคา้จะได ้ “  

      เพื�อชว่ยใหท้า่นผูล้งทนุทราบความเสี�ยงที�ตนเองยอมรับไดส้งูสดุสาํหรับการลงทนุในกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ  ขอใหท้า่นเลอืกคําตอบที�คดิว่าดทีี�สดุสาํหรับทา่นผูล้งทนุ และโปรดตอบคําถามทกุขอ้

ครบถว้น (ทั �งหมด 3 สว่น ม ี12 คําถาม) ดงันี�

ลงชื�อ........................................................................................................ผูล้งทุน

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

กรณีบัญชรี่วมตอ้งลงนามครบทกุคน

     ตั �งแตว่ันที� 1 ก.ค. 54 นี� เป็นตน้ไป หากผูล้งทนุทา่นใดมไิดต้อบคําถามดังกลา่วอยา่งครบถว้น ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯ ทา่นจะไมส่ามารถ
ทํารายการซื�อ หรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรอืลงทนุเพิ�มเตมิ กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯไดจ้นกวา่ทา่นจะใหข้อ้มลูขา้งตน้อยา่งครบถว้น (ยกเวน้
กองทนุรวมตลาดเงนิที�ลงทนุในประเทศไทย) ทั �งนี�เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต

     ขา้พเจา้เป็นผูก้รอกขอ้มลูรายละเอยีดขา้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองความถกูตอ้งและเป็นความจรงิปัจจุบันทกุประการ และขา้พเจา้รับทราบและยอมรับวา่ ในกรณีที�ผลการ
ประเมนิ Risk Profile ดังกลา่วไมส่อดคลอ้งกับกองทนุรวมที�ขา้พเจา้ไดล้งทนุไวก้อ่นหนา้นี� และ/หรอืที�ระบใุนแผนการลงทนุแบบประจําตอ่เนื�อง (Investment Plan) และ/หรอืที�
ระบไุวใ้นโครงการ Wealth Plus กรณีหักเงนิอัตโนมัตริายเดอืนเพื�อลงทนุ LTF และ RMF ตามที�ไดแ้จง้ไวกั้บบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุฯกอ่นหนา้นี� อันอาจ
ทําใหข้า้พเจา้ตอ้งทําการเปลี�ยนแปลง/แกไ้ขแผนการลงทนุดังกลา่วนี�ในอนาคตตอ่ไป  พรอ้มกันนี�ขา้พเจา้ไดแ้นบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ใบตา่งดา้ว / หนังสอืเดนิทางและ
รับรองสําเนาถกูตอ้ง มาพรอ้มหนังสอืฉบับนี�แลว้

สว่นที7 4 คําแนะนําเรื7องการจดัสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation)

สว่นที7 2  สําหรบัการลงทนุในกองทนุรวมที7มนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ

ตวับรรจง

สําหรบับคุคลธรรมดา

 
 
 

ระดับคะแนน 

 
 
 

ประเภทผูล้งทนุ 

 
สดัสว่นการลงทนุ 

 
เงนิฝาก + 
ตราสารหนี�
ระยะสั �น 

 
ตราสารหนี�
ภาครัฐ 

 
ตราสารหนี�
ภาคเอกชน 

 
ตราสารทนุ 

 
การลงทนุ
ทางเลอืก 

 
นอ้ยกวา่ 15 

 
เสี�ยงตํ�า 

 

 
>= 75% 

 
<= 30% 

 
<= 5% 

 
<= 0% 

 
15 ถงึ 21 

 
เสี�ยงปานกลางคอ่นขา้งตํ�า 

 
<= 25% 

 
<= 65% 

 
<= 10% 

 
<= 5% 

 
22 ถงึ 29 

 
เสี�ยงปานกลางคอ่นขา้งสงู 

 
<= 10% 

 
<= 60% 

 
<= 20% 

 
<= 10% 

 
30 ถงึ 36 

 
เสี�ยงสงู 

 
<= 10% 

 
<= 40% 

 
<= 40% 

 
<= 15% 

 
37 ขึ�นไป 

 
เสี�ยงสงูมาก 

 
<= 5% 

 
<= 15% 

 
>= 60% 

 
<= 25% 
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