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

       
   มีความประสงคจะ / Wish to       กาํหนดแผนลงทนุอตัโนมตั ิ                 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 
กองทุนผสม 
Mixed Fund 

กองทุนหุนระยะยาว LTF 
Long-term Equity 

Fund 

กองทุนเพือ่การเล้ียงชีพ 
RMF Retirement 
Mutual Fund 

ประเภทกองทุน 
Fund type 

  KTSS 

  KTSV 

 
 

  KTFIX-1Y3Y 

  KTPLUS 

  KTFIXPLUS-D 

  KTSTPLUS-A 

   KTEF    KT-HIDIV 

  KTSF     KT-BRAIN-A 

  KTSE 

 

 
 

  KT-GOLD 

 
 

  KTMUNG-A 

  KTMEE-A 

  KTSRI-A 

  KTSUK-A 

 
 
 

  -------------------------------------------- 
(โปรดระบุชือ่กองทุน/ 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 ) 
        
กรณีวนัทีท่าํรายการตรงกบัวนัหยุดทาํการ บรษิทัจะดําเนินการใหในวนัทําการถดัไป / If the transaction date is on the holiday, the transaction will be proceeded on the next business day. 
 
คาํเตือนสาํหรบัการลงทุนกองทุน RMF/LTF / Important terms and conditions for RMF/LTF funds 
 

1. การลงทุนในกองทุน RMF/LTF หากประสงคนําไปใชเพือ่สทิธปิระโยชทางภาษี ตองลงทุนใหเป็น 
ไปตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร ซึง่ขาพเจารบัทราบขอกาํหนด และเงือ่นไขของกองทุน 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. การสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน RMF/LTF ของบลจ.กรุงไทย ไปยงับลจ. อื่น จะตองเสียคาธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นไปยงั บลจ.อืน่ 200 บาทตอรายการ โดยเรียกเก็บจากผูลงทุน เมือ่ทํารายการ / 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. การซ้ือหนวยลงทุน RMF/LTF ดวยบตัรเครดติ หากขายคนื / โอนออก ผดิเงือ่นไข ตามทีบ่รษิทั 
จดัการกาํหนด* ผูลงทุนตองชาํระคาปรบัในอตัรารอยละ 2 ของสวนตางของยอดเงนิลงทุนผานบตัร 
เครดิต และยอดเงินคงเหลือ ข ั้นตํ่า 200 บาท (ไมรวม 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). 

    *เงือ่นไขของบรษิทัจดัการมี ดงัน้ี  *KTAM’s terms and conditions are as follows  
    - สาํหรบั RMF ถือหนวยลงทุนไวครบ 5 ปี (คดิแบบวนัชนวนั) หรือถือหนวยลงทุนครบเงือ่นไขตามทีก่รม 
      สรรพากรกาํหนด / RMF units must be held for 5 years (duration measured to exact date) or held 
      for the duration required by the Revenue Department. 
    - สาํหรบั LTF ถือหนวยลงทุนไวครบ 5 ปีปฎทินิ / LTF units must be held for 5 calendar years. 
    - สาํหรบัการโอน RMF/LTF ออกไปยงั บลจ.อืน่ ยอดหนวยลงทุนคงเหลือตองมากกวายอดทีซ้ื่อดวยบตัรเครดิต /  
      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. 
 
 
ขาพเจาไดรบัทราบความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไมไดป องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลีย่นท ัง้จํานวนหรือป องกนัความเสี่ยงเพียงบางสวน กองทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ไดรบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดรบัเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได ท ัง้น้ี ผูตดิตอกบัผูลงทุนไดแจงรายละเอียดความเสีย่งดงักลาวใหขาพเจาทราบแลวกอนการลงทุน/ 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 ัง้สิ้น ท ัง้น้ี ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะเสียคาธรรมเนียมในการน้ี (ถามี) ขาพเจาไดรบัทราบ
ขอมูลในคูมือผูลงทุนเรียบรอยแลว รวมท ัง้ไดศกึษาขอมูลท ัง้หมดในหนงัสือช้ีชวน คูมือภาษีและตกลงยนิยอมปฏบิตัิและผูกพนัตนเองตามขอกําหนดเงื่อนไขใดๆ ทีร่ะบุไวในหนงัสือช้ีชวนและเอกสารการตลาดอื่นๆทุกประการ 
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
กองทุนรวมและผูถือหน 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 
 

สําสําสําสําหรบัการลงทุนใหรบัการลงทุนใหรบัการลงทุนใหรบัการลงทุนในกองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงสูงกวาระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดนกองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงสูงกวาระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดนกองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงสูงกวาระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัไดนกองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงสูงกวาระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได / For investment in the fund with risk level higher than the investor’s risk profile. 
ขาพเจารบัทราบและยอมรบัความเสี่ยงของกองทุนและความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 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. กรณีทีข่าพเจาประสงคลงทุนในกองทุนทีมี่ระดบัความเสีย่งทีสู่งกวาระดบัความเสีย่งที่ขาพเจาสามารถลงทุนได / If I/We wish to invest in the fund which has risk level higher than my acceptable risk level 
2. กรณีที่ขาพเจาประสงคลงทุนที่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่สูงกวาความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรบัได/ If I/We wish to invest in the fund which has foreign exchange rate risk level higher than my 
acceptable risk level. 
ซึ่งการลงทุนในคร ัง้น้ี ขาพเจาไดรบัคาํแนะนําในการลงทุนที่เหมาะสมและไดรบัการอธิบายถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุนจากผูทําหนาที่ขายและรบัซ้ือคืนหนวยลงทุนของผูสนบัสนุนการขาย หรือบริษัท
หลกัทรพัยจดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั มหาชน (บริษทั) ที่ขาพเจาไดรบับริการในคร ั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      
 
 

คาํขอแสดงความจาํนงเพื่คาํขอแสดงความจาํนงเพื่คาํขอแสดงความจาํนงเพื่คาํขอแสดงความจาํนงเพื่อวางแผนอวางแผนอวางแผนอวางแผนการลงทุนอยางตอเน่ือง การลงทุนอยางตอเน่ือง การลงทุนอยางตอเน่ือง การลงทุนอยางตอเน่ือง ((((Wealth+) 
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Investment Plan  
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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: 30 เม.ย. 62 

หมายเหตุ ปัจจุบนักรมสรรพากรเปลี่ยนเงื่อนไขการถือหนวย LTF จาก 5 ปีปฏิทินเป็น 7 ปีปฏิทิน สําหรบั
รายการซ้ือ LTF ต ัง้แตปี 2559 เป็นตนไป  หากขายคืนผิดเงื่อนไขผูลงทุนจะตองคนืเงนิภาษีและเสียคาปรบัให
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. บรษิัทจดัการสงวนสิทธิ ์ทํารายการขายคืน หรือรายการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน RMF/LTF ไปยงับลจ. 

อืน่ เมือ่มีการชาํระเงนิคาธรรมเนียมบตัรเครดิต และ/หรือ คาธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถา
มี ) ครบถวนแลว  / 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. 

5. เมื่อมีเหตุใหกองทุนเลิก บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูลงทุน ไปยงักองทุน 
RMF/LTF ที่อยูภายใตการจดัการของบริษัทจดัการ (แลวแตกรณี) ดงัน้ี / 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 สําหรบักองทุน LTF จะยายไปยงักองทุน LTF ที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด หรือ มีนโยบายการลงทุนที่
ใกลเคียง หรือสอดคลองกบักองทุนเปิดดงักลาว / LTF units will be transferred to another 
LTF fund containing the lowest risk or similar or compatible investment 
objective. 

5.2 สําหรบักองทุน RMF จะยายไปยงักองทุน RMF ที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด / RMF units will be 
transferred to another RMF fund containing the lowest risk. 



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

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

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

  �
6. �8�G����87��       �
6. 7�����0���90�   �
6. H�9���I
�� 90�  �
6.�����	���	� �
6.7�����0	�J�  �
6.7�����7���� 
  Bank of Ayudhya Pcl.    TMB Bank Pcl.    CIMB Thai Bank Pcl.    Kiatnakin Bank Pcl. Tisco Bank Pcl.   Thanachart Bank  Pcl. 

P��:�6�� / I / We............................................................................................... R�S�T0�������	��� / Type of Bank account ........................................................ 

�VP0�1�����/ Account No.................................................................................... ��P� / Branch................................................................................................... 

��1������/ Account Name.................................................................................. ����R�S�����VP0�1/ ID Number............................................................................  

����� ��	X�0��������	� �
6.�����8�90�   (Krungthai Card Pcl.) (�-�9R��Y����/-� “45������	����������	�”) 

P��:�6�� / I / We............................................................................................... ����R�S�����VP0�1/ ID Number............................................................................ 

J��P��:�6����\��S�6��P���������	���/��������	� ��
0�1�S�8������*VS��\��S45�]����-/�V�08��VP0�1  
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number   

����,J0�G�:0,/ Phone no................................. 
��]��/ Mobile No.................................... J0����/ Fax No. ................................ E-Mail......................................... 


��/�
R�S���,���7����� / 45������	����������	�����	�6��������	������V-�/P��P��:�6�� �:�1��e��S�-�6��H�Y���-/�V�08� *VS/�������Y *VS/���������T��S45:���-��f P��P��:�6�� ���*-��	X�0
�V�0��:�,6������08� �8�90� 6e��� (
����) (�-�9R��Y����/-� “��	X�0”) ��
6e��/���	�0�1R��g���e���1�6��H�Y���-/�V�08� *VS/������*6�����Y *VS/���� *4-����0hP��
5V (Diskette) *VS/������1�
���0hP��
5V (Media) *VS/������1�P��
5V�	�VI0���	�, iVi 0�17�����9�����6���	X�0 *VS�e���	����V-�/J���P�������P����	X�0 0�Y���Y����Rj�9R��
���1��9P*VSP���V�0�19���S�89/�����������	���
�����
�������	���������������	� / I/We wish to authorize the Bank/Credit card company to debit my bank account/charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or 
debts and/or any obligations to Krung Thai Asset Management PCL., (hereinafter referred to as “the Company”) in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette 
and/or media and/or electronic media which the Bank receives from the Company and transfer such amount to the Company’s account in accordance with the terms and conditions specified on the 
back of this consent letter. 

P��:�6��9
-R�S���,6S���7����� / 45������	����������	�*6��4V�����������	���*�-��-���� ���1��6�P��:�6����
��]0�����0e���������V-�/9��6��
8��5-��P��7����� ���� Statement ����
��*6������������������	� ����6�������V�\����1�f 0�1��	X�06S�����P��:�6���-�9R ���;�0�1��1������ *VS/�����VP0�1����� *VS/����������V�\���-��f 0�1�S�89/�����������	���
������������	���/
��������	�o�����YP��P��:�6��9���RV�1��*RV�9R9
-/-���/����8��I��
 P��:�6���V������������	���
o�����Y�����
�4V����������e������������	���/��������	�0�19���RV�1��*RV���Y�f��/�08R�S�� / I/We do 
not want the bank to inform me of this transaction because I/We can obtain the information from my/our passbook or my/our bank/credit card statement or other documents the company will issue for 
me/us. In case of account name and/or account/credit card number and/or any documents specified in this letter of consent has been changed by any reasons, I/we hereby agree that this letter of 
consent will comply with those changes. 

���������	�6��������	��� / 45������	����������	����V-�/���
�4V���������0��0����*�-/��0e���������	���
������������	���o�����Y *VS�����
�4V�������-�9R6�/-���	X�06S9�����V	��
�����	����
��������	���
o�����Y ����6�/-�P��:�6��6S9��*6����V	J��0e��Rj�V��V�X;,��X����7�����/45������	����������	� *VS��	X�00�����-������V-/����� 30 /�� / The letter of consent of 
direct debit from this bank/credit card account will be effective since the date of this letter of consent and will be valid indefinitely unless the company has cancelled the service as for this letter of 
consent or unless I/We have informed the company and the bank in written of the cancellation of this letter of consent 30 days in advance. 

0�Y���Y P��:�6��P��������/�
]5����P�����VS�����P������*VSP��:�6��9���-��*VS�V��	���
Rg	���	*VS45:���������
P���/�
0�1�S�89/������������Y�/� P��e����*VS���1��9PP������1�H�Y���-/�
V�08� P��e����*VS���1��9P0�1�S�89/�����������	���
������������	���/��������	�o�����Y �/
0�Y�0�17�����/45������	����������	�������	X�06Se����*VS
�R�S�G�-�9R��T������08R�S�� / I/We 
certify that the information provided herein is complete and correct. I/We have read all terms and conditions stated on this letter of consent and agree to abide by including 
any terms and conditions the bank/credit card company or the company will have even if this letter of consent. 

               XXXX    
            (                                                             ) 

�8;�V���
��
��/��-��V���HI�0�1���9/���7����� / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company. 

�e�����7�������P��6��P������� �e�����7�������P��6��P������� �e�����7�������P��6��P������� �e�����7�������P��6��P������� / For Bank Use Only/ For Bank Use Only/ For Bank Use Only/ For Bank Use Only    

����� ���0S�������-/�V�08���08�T���������	���6����P����	X�0�V�0��:�,6������08� �8�90� 6e��� (
����) /Dear Fund Registrar  

7�����/ Bank ..............................................................�e���/��P� / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. 9����/6����/�
]5����P��V��
����1��6��P��
�����/��������	�����������	���
������������	���o�����Y �/
]h������R�S�������������	���]5����0�Y��
�*V�/ 6h�P��e��-����1��
�������0S�����45�]����-/�V�08��:�1��e���	����-�9R /Check 
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents. 

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

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

45��e���	���/ Prepared by ................................................................................................ 45���8
��	/ Authorized by ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P��e����*VS���1��9PP��e����*VS���1��9PP��e����*VS���1��9PP��e����*VS���1��9P/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions/ Terms and Conditions        
1) ��������	�6��������	���P��P��:�6���:�1��e��S�-�6��H�Y���-/�V�08� *VS/���� ���Y *VS/���������T��S45:���-��f P��P��:�6�����*-��	X�0 ��R��g��T���V��/-�6e��/���	�0�1��	X�0*6��*-
7�����/��	X�0��������	���Y�9
-]5����*VS7�����/��������	�9��0e�������	�6��������	���/��������	�P��P��:�6����
6e��/�0�1R��g���e���1�6��H�Y���-/�V�08� *VS/������*6�����Y *VS/���� *4-�
���0hP��
5V (Diskette) *VS/���� ��1����0hP��
5V (Media) *VS/���� ��1�P��
5V�	�VI0���	�, 0�17�����/��	X�0��������	�9�����6���	X�0���������*V�/ P��:�6���V�0�16S�e���	�������������	�6e��/�
���V-�/6���	X�0J����� J��P��:�6��P��VS�	07	����������������+u���������7�����/��	X�0��������	��������	�6e��/����V-�/ *VSP��:�6����
���/-�7�����/��	X�0��������	�6S����	�6��������	�
��/��������	�P��P��:�6��9���-��
�1���	����������	���//���	���������	�P��P��:�6��
��:���:��������P;S��Y��0-���Y�/ In debiting my/our bank account in order to make payment for subscription price 
and/or debts and/or any obligation to Krung Thai Asset Management Pcl. (hereinafter referred to as the Company), should it later be found that the amount instructed to the Bank/Credit card company 
is incorrect and that the bank/Credit card company has already debited my bank/credit card account in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media 
and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company, I/We shall claim such amount directly from the Company. In this regard, I/We waive the right to demand 
or sue the Bank/Credit card company to refund the amount which the Bank/Credit card company has debited from my bank/credit card account in order to pay for the amount owed to the Company 
according to the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company. In addition, I/We 
acknowledge that the Bank/Credit card company shall be able to debit my/our bank/credit card account only when my/our bank/credit card account balance is sufficient for such debit at the time.  
2) ���;�P��:�6��P��������	�6��������	���/��������	�P��P��:�6�� P��:�6��P��VS�	07	0�16S���������-��������6���	X�0 ����7�����/��	X�0��������	�0�1��6�	�PhY�6�P��P��P���0���S��
�	�VI0���	�,0�1��60e����7�����/��	X�0��������	�9
-��
��]����	�6��������	���/��������	���
�e���1�P��P��:�6��9�� 0�Y�0�1
�/���	��:���:�I��
/ In case that of I/We have given the consent to the 
bank/Credit card company to debit from my bank/credit card account, I/We waive the right to demand or sue the company or the bank/Credit card company for any damage that might occurs from 
disruption of electronic systems causing the bank/Credit card company to unable to debit from my/our instructed bank/credit card account even though the credit line is sufficient.. 

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

V���
 
Sign 

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

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

�;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ �;��������4-����������	�/ Available Credit CardAvailable Credit CardAvailable Credit CardAvailable Credit Card    
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ส ำหรับผู้ติดต่อกับนักลงทุน (For Investor Contract’s Only)  

ผู้จัดท ำ (Marketing)  …………………………………………………………………………..  

สำขำ / ฝ่ำยงำน .............................................................วันที่........./........../.......... 

ส ำหรับนำยทะเบียน (For Registrar’s Only) 

ผู้บันทึกข้อมูล (Recorded by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /....... 
ผู้สอบทำน (Checked by) ………………………………………… วันที่ ....... /...... /....... 

 

ค ำขอปรับปรุงข้อมูล KYC/CDD (ส ำหรับบุคคลธรรมดำ)  พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชน 

 
KYC/CDD Ongoing (Individual) 

 

เลขบัตรประชำชน (ID.Card / Passport No.)   - --- 

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Name)...................................................................................................................................................................................................................................... 

มีควำมประสงค์ปรบัปรุงข้อมูลทุกเลขท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ  เฉพำะเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดระบุ  ………………………………………………………………………….    

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส ำคัญ  

1.1ค ำน ำหน้ำ (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 ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี .......................... ซอย/แยก ...................................................... ถนน ................................................... ต ำบล/แขวง .................................................................. 
(Registered Address)อ ำเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... ประเทศ...................................... 
1.6 สถำนที่ติดต่อ ตรงกับ   ตรงกับ  อื่นๆ โปรดระบุ เลขท่ี ................. ซอย/แยก....................................... ถนน..................................... 
      (Contact Address)“ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน”“สถำนท่ีท ำงำน”ต ำบล/แขวง ................................................ อ ำเภอ/เขต .......................................................... 
      จังหวดั ................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ประเทศ ............................ 
1.7 สถำนที่ท ำงำน ชื่อบริษัท ........................................................................................................  ต ำแหน่ง ................................................................................................. 
      (Work Place) ตรงกับ    ตรงกับ    อื่นๆ โปรดระบุ เลขท่ี ................. ซอย/แยก...................................... ถนน...................................... 
       “ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน”              “สถำนท่ีติดต่อ”                       ต ำบล/แขวง ................................................ อ ำเภอ/เขต .......................................................... 
    จังหวดั ................................... รหัสไปรษณีย์ .............................. ประเทศ ............................ 
1.8   โทรศัพท์บ้ำน (Home Phone)………………………………………..…………  1.9 โทรศัพท์ที่ท ำงำน (Office Phone) ………………………………………………........................... 
1.10 มือถือ (Mobile) ……………………………………………………………..….. 1.11 อีเมล์ (E-Mail) ……………………………………………………………………........................ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลท่ัวไป 

2.1 วัตถุประสงค์ (Objective) ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ (Can choose more than one choice) 
 ออมเงิน (For Saving)   ลงทุนเพื่อประโยชน์ด้ำนภำษี (For Tax Benefit) 
 สร้ำงผลตอบแทน (For return)  ใช้จ่ำยยำมเกษยีณ (For Retirement Purpose)   
 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) ................................................................................. 
ท่ีอยู่ (Address) …………………………………………………………………... 
เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) ………………………………………………… 

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 ไมไ่ด้ท ำงำน Unemployed 
 อื่นๆ Other (โปรดระบุ / Specify) .................................................................................................. 

2.7 ประเภทธุรกิจ (Business Type) 
 (2) ธุรกิจค้ำขำยอัญมณี ค้ำของเก่ำ ค้ำทอง (Antique/ Jewelry trading) /  

           ซ้ือขำยรถมือสอง (Used car) 
 (3) ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศ/โอนเงินออกนอกประเทศ    

            (Currency exchange/Money Transfer) 
 (5) ธุรกิจคำสิโน และ กำรพนัน (Casino and gambling) 
 (6) ผลิตค้ำอำวุธยุทโธปกรณ์ (Military arms &Weapon trading) 
 (7) อำชีพนำยหน้ำจัดหำงำน (Recruitment Agency) 
 (8) ธุรกิจน ำเท่ียว บริษัททัวร์ (Travel/Tour agents) 
 (9) ธุรกิจสถำนบริกำร (Night club/Lounge) 
 (10) กิจกำรเช่ำซ้ือรถยนต์ (Leasing) 
 (11) มูลนิธิ (Foundation)                  (12) องค์กรไม่แสวงหำก ำไร  
 (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 /ไม่ได้ท ำงำน 
 (31) อื่นๆ Other  (โปรดระบุ / Specify)............................................................... 

2.3แหลง่ที่มำของเงิน  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 / รำยได้ประจ ำ  (Salary/Wage)  ธุรกิจส่วนตัว  (Business Own) 
 เงินปันผล/ดอกเบ้ีย/เงินออม (Dividend/Interest / Saving)  มรดก / ของขวัญ  (Heritage/Gifts) 
 ขำยหลักทรัพย์/อสังหำริมทรัพย์  (Securities Trading / Property) 
อื่นๆ Other  (โปรดระบุ / Specify)....................................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ให้เป็นควำมจริงทุกประกำร  (I/We hereby certify that the information provided herein is accurate and truthful) 

ลงชื่อผู้ลงทุน   ………………………………………………………………… วันที่ ........ / ........ / ......... 

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

 

ส ำหรับลูกค้ำ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



1) ปจัจบุนัทา่นอายเุทา่ไหร่

เกนิ 60 ปีขึน้ไป (1) 50 – 60 ปี (2)

35 – 49 ปี (3) ต ำ่กวำ่ 35 ปี (4)

2) ระดบัการศกึษาของทา่น

ต ำ่กวำ่ปรญิญำตร ี(1) ตัง้แตป่รญิญำตรขี ึน้ไป (2)

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

ไมม่ ี(1) นอ้ยกวำ่ 1 ปี (2)

1 – 5 ปี (3) มำกกวำ่ 5 ปี (4)

4) ระยะเวลาทีท่า่นคาดวา่จะไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุในสว่นนี้

นอ้ยกวำ่ 1 ปี (1) 1 – 3 ปี (2)

 3 – 7 ปี (3) มำกกวำ่ 7 ปี (4)

5) ทา่นตอ้งการรายไดจ้ากเงนิลงทนุในสว่นนีเ้พือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยประจ าหรอืไม่

ตอ้งกำรมำกทีส่ดุ (1) ตอ้งกำร (2)

ตอ้งกำรเพยีงเล็กนอ้ย (3) ไมม่คีวำมตอ้งกำร (4)

6) สดัสว่นเงนิลงทนุในสว่นนีเ้ทยีบกบัทรพัยส์นิของทา่น

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

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

7) ทศันคตเิกีย่วกบัการลงทนุ

ไมส่ำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ไดเ้ลย แมว้ำ่จะมโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้บำ้ง (1)

สำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ไดเ้ล็กนอ้ย เพือ่มโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้บำ้ง (2)

สำมำรถทนตอ่กำรขำดทนุเงนิตน้ได ้เพือ่มโีอกำสไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (3)

อยำกไดผ้ลตอบแทนทีส่งู โดยไมม่ขีอ้จ ำกัดในกำรลงทนุ (4)

8)

นอ้ยทีส่ดุ  โดยตอ้งกำรเนน้กำรลงทนุทีส่รำ้งกระแสรำยไดป้ระจ ำ และใหค้วำมปลอดภัยในกำรลงทนุสงูสดุ แมว้ำ่จะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัทีต่ ำ่สดุ (1)

รับไดใ้นระดบัหนึง่  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งในกำรขำดทนุจำกกำรลงทนุไดบ้ำ้ง เพือ่เพิม่โอกำสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูขึน้ในระยะยำว (2)

ปำนกลำง  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดพ้อสมควร เพือ่สรำ้งโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูกวำ่ในระยะยำว (3)

มำก  โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดส้งูสดุเพือ่สรำ้งโอกำสในกำรไดรั้บผลตอบแทนทีส่งูสดุในระยะยำว (4)

9)

10)  ทา่นคดิวา่ทา่นจะยอมรบัผลขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวมไดม้ากเพยีงใด

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

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

(โปรดพลกิหนา้ถดัไป)

แบบประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

      เพือ่ชว่ยใหท้ำ่นผูล้งทนุทรำบควำมเสีย่งทีต่นเองยอมรับไดส้งูสดุส ำหรับกำรลงทนุในกองทนุรวมภำยใตก้ำรจัดกำร  ขอใหท้ำ่นเลอืกค ำตอบทีค่ดิวำ่ดทีีส่ดุส ำหรับทำ่นผูล้งทนุ และโปรดตอบค ำถำม

ทกุขอ้ครบถว้น (ทัง้หมด 3 สว่น ม ี12 ค ำถำม) ดังนี้

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

รับควำมเสีย่งในกำรสญูเสยีเงนิตน้ไดบ้ำ้ง เพือ่คงระดบัอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใหส้งูกวำ่อัตรำเงนิเฟ้อ (2)

เนน้สรำ้งผลตอบแทนใหส้งูกวำ่ระดบัเงนิเฟ้อในระดบัหนึง่ โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งได ้(3)

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

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

การลงทนุในหลกัทรพัยท์ ีม่คีวามผนัผวนสงู มกัใหผ้ลตอบแทนทีส่งูในระยะยาว แตม่คีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหข้าดทนุไดม้ากขึน้ไดเ้ชน่กนั ทา่นสามารถ

รบัความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดบัใด

ในบางชว่งเวลา การลงทนุโดยเนน้ความปลอดภยัของเงนิลงทนุจะใหผ้ลตอบแทนในระดบัทีต่ า่กวา่เงนิเฟ้อ ซึง่อาจจะท าใหอ้ านาจในการซือ้ลดลงได ้

เม ือ่พจิารณาถงึเป้าหมายในการลงทนุของทา่น ขอ้ใดตอ่ไปนีต้รงกบัทา่นมากทีส่ดุ

ตอ้งกำรใหผ้ลตอบแทนสงูกวำ่ระดบัเงนิเฟ้อมำกทีส่ดุ โดยสำมำรถรับควำมเสีย่งไดเ้ต็มที ่(4)

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

สว่นที ่1  ส าหรบัการลงทนุท ัว่ไป

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

ทำ่นพจิำรณำถงึเงนิลงทนุในกองทนุนัน้  หรอื  (2) ถำ้หำกทำ่นมเีงนิลงทนุในกองทนุรวมหลำยกองทนุกับบรษัิทจัดกำร  หรอืประสงคท์ีจ่ะลงทนุในกองทนุรวมหลำยกองทนุกับบรษัิทจัดกำร ขอใหท้ำ่นพจิำรณำถงึเงนิ

ลงทนุในกองทนุทีรั่บควำมเสีย่งไดส้งูทีส่ดุ

เงนิตน้ส ำหรับกำรลงทนุตอ้งปลอดภัย แมว้ำ่จะไดรั้บผลตอบแทนต ำ่กวำ่อัตรำเงนิเฟ้อ (1)

ส ำหรบับคุคลธรรมดำ
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11) ได ้ ไมไ่ด ้

12)   ทา่นมขีอ้จ ากดัในการสือ่สารหรอืในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง เชน่ คนหหูนวก ตาบอด 

มี ไมม่ี

บลจ.กท.007-1/2560

สว่นที ่4 ค าแนะน าเร ือ่งการจดัสรรการลงทนุ (Basic Asset Allocation)

สว่นที ่2  ส าหรบัการลงทนุในกองทนุรวมทีม่นีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ

      เพือ่ชว่ยใหท้ำ่นผูล้งทนุทรำบควำมเสีย่งทีต่นเองยอมรับไดส้งูสดุส ำหรับกำรลงทนุในกองทนุรวมภำยใตก้ำรจัดกำร  ขอใหท้ำ่นเลอืกค ำตอบทีค่ดิวำ่ดทีีส่ดุส ำหรับทำ่นผูล้งทนุ และโปรดตอบค ำถำม

ทกุขอ้ครบถว้น (ทัง้หมด 3 สว่น ม ี12 ค ำถำม) ดังนี้

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

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

กรณีบัญชรี่วมตอ้งลงนำมครบทกุคน

    หำกผูล้งทนุทำ่นใดมไิดต้อบค ำถำมดงักลำ่วอยำ่งครบถว้น ใหแ้กบ่รษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯ ทำ่นจะไมส่ำมำรถท ำรำยกำรซือ้ หรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุ หรอืลงทนุเพิม่เตมิ กับบรษัิทจัดกำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯไดจ้นกวำ่ทำ่นจะใหข้อ้มลูขำ้งตน้อยำ่งครบถว้น ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ของส ำนักงำน ก.ล.ต  

    ขำ้พเจำ้เป็นผูก้รอกขอ้มลูรำยละเอยีดขำ้งตน้ดว้ยตนเองและขอรับรองควำมถกูตอ้งและเป็นควำมจรงิปัจจบุนัทกุประกำร และขำ้พเจำ้รับทรำบและยอมรับวำ่ ในกรณีทีผ่ล

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

 และ/หรอืทีร่ะบไุวใ้นโครงกำร Wealth Plus กรณีหักเงนิอัตโนมัตริำยเดอืนเพือ่ลงทนุ LTF และ RMF ตำมทีไ่ดแ้จง้ไวก้ับบรษัิทจัดกำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทนุฯ

กอ่นหนำ้นี ้อำจท ำใหข้ำ้พเจำ้ตอ้งท ำกำรเปลีย่นแปลง/แกไ้ขแผนกำรลงทนุดงักลำ่วนีใ้นอนำคตตอ่ไป

“สดัสว่นกำรจัดสรรกำรลงทนุทีแ่สดงในแบบประเมนิดงักลำ่วเป็นเพยีงตวัอยำ่งค ำแนะน ำเบือ้งตน้ในกำรจัดสรรกำรลงทนุตำมผลกำรประเมนิทีไ่ด ้ทัง้นี ้กอ่นกำรตดัสนิใจ

ลงทนุใด ๆ ผูล้งทนุควรพจิำรณำปัจจัยอืน่ในกำรวำงแผนกำรลงทนุ เชน่ ฐำนะทำงกำรเงนิ วตัถปุระสงคใ์นกำรลงทนุ ระยะเวลำในกำรใชเ้งนิ เป็นตน้ หรอืปรกึษำผูว้ำง

แผนกำรลงทนุเพือ่รับค ำแนะน ำทีเ่หมำะสมตอ่ไป”

 “ เมือ่ลกูคำ้ใหข้อ้มลูทีม่นัียส ำคญั กำรใหข้อ้มลูทีต่รงตอ่ควำมเป็นจรงิ ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนัและครบถว้น จะมผีลตอ่กำรใหบ้รกิำรหรอืกำรใหค้ ำแนะน ำทีล่กูคำ้จะได ้ “  

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

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

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

สว่นที ่3  ส าหรบัการใหค้ าแนะน าเร ือ่งอืน่ๆ 

แบบประเมนิความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Profile) ของผูล้งทนุ 

ส าหรบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัจดัการ 

  ทา่นสามารถรบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นไดห้รอืไม ่

ตวับรรจง

ส ำหรบับคุคลธรรมดำ
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