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ใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุนและขอใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน 
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสส์ ำหรับบุคคลธรรมดำ 

ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษิัท ..................................................................................................................................... 
วนัท่ี .............../................../.................  

 

 โดยหนงัสือฉบบันีข้า้พเจา้ขอเปิดบญัชีกองทนุเพ่ือซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้และจดัการโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ กสิกรไทย จ ากดั และขอใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัทจดัการท่ีมีอยู่ หรือจะเปิดใหมี้ตอ่ไปในภายหนา้ โดย
ขอใหร้ายละเอียดดงันี ้
 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยลงทุน                                                                              ประเภทบัญชี   บญัชีตนเอง  บญัชีรว่ม 

ค ำน ำหน้ำชื่อ  :  นาย/MR.    นาง/MRS.     นางสาว/MISS    อ่ืนๆ โปรดระบ ุ/Other Please specify .............................................  
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาไทย) ………………….......……………….............……………………………………………................………………… 

ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษ)  ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
ประเทศเจ้ำของสัญชำต:ิ   ไทย     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ......................................................................................................................  
สถำนภำพสมรส  :    โสด     สมรส   ขอ้มลูคูส่มรส : ช่ือ-นามสกลุ ……………....……........................................................…

วัน/เดอืน/ปีเกิด (พ.ศ.)  :  ␣␣ / ␣␣ / ␣␣␣␣     

ประเภทหลักฐำน :    บตัรประชาชน เลขท่ี :  ␣-␣␣␣␣-␣␣␣␣␣-␣␣-␣     
   หนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ..........................................................................................................  

       วนัหมดอาย ุ(พ.ศ.) ␣␣/␣␣/␣␣␣␣   ประเทศท่ีออก .................................................. 

   ใบตา่งดา้ว เลขท่ี : ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣    

       วนัหมดอาย ุ(พ.ศ.) ␣␣/␣␣/␣␣␣␣ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  :   ตามบตัรประชาชน   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
เลขท่ี ....................... อาคาร .................................................... ชัน้ ....... หอ้ง .......... หมู่ท่ี ......... หมู่บา้น ……....................................……
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................... แขวง/ต  าบล...................................... เขต/อ าเภอ ......................................   

จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย ์ ␣␣␣␣␣ ประเทศ ...................................................................... 
ทีอ่ยู่ในกำรจัดส่งเอกสำร :  
 Email Address  ตามบตัรประชาชน         ตามที่อยู่ปัจจบุนั         ตามที่อยู่สถานท่ีท างาน         อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ  

เลขท่ี ....................... อาคาร .................................................... ชัน้ ....... หอ้ง .......... หมู่ท่ี ......... หมู่บา้น ……....................................……
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................... แขวง/ต  าบล...................................... เขต/อ าเภอ......................................   

จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย ์ ␣␣␣␣␣ ประเทศ ...................................................................... 

ข้อมูลตดิต่อ  :  โทรศพัทมื์อถือ  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣  โทรศพัทบ์า้น ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

โทรศพัทท่ี์ท  างาน  ␣-␣␣␣␣-␣␣␣␣ ตอ่ ␣␣␣␣␣ 

Email Address (ตวัพิมพใ์หญ่) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
อำชีพ :   เกษตรกร       แม่บา้น / พ่อบา้น          พระภิกษุ / นกับวช      นกัลงทนุ          นกัเรียน / นกัศกึษา         เกษียณอาย ุ 
   กรณีเลือกกลุ่มอำชีพดังต่อไปนี ้โปรดระบุทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำนและต ำแหน่งงำน 
   พนกังานรฐัวสิาหกิจ     พนกังานบรษิัท  กิจการครอบครวั       แพทย ์/ พยาบาล 
   ครู / อาจารย ์    นกัการเมือง  ขา้ราชการ  เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั   

  อาชีพอิสระ             อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................................... ........................ 
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ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  : 
ช่ือสถานท่ีท างาน ...................................................................................................................ต ำแหน่งงำน :  ........................................... 
เลขท่ี ....................... อาคาร .................................................... ชัน้ ....... หอ้ง .......... หมู่ท่ี ......... หมู่บา้น ……....................................……
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................... แขวง/ต  าบล...................................... เขต/อ าเภอ......................................   

จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย ์ ␣␣␣␣␣ ประเทศ ...................................................................... 
 
สำขำอำชีพ :  (เฉพำะกรณีอำชีพอิสระ, เจ้ำของกิจกำร/ธุรกิจส่วนตัว, กิจกำรครอบครัว หรืออื่นๆ)   

 คา้ของเก่า / วตัถโุบราณ   อาวธุยุทธภณัฑ ์  คาสิโน / การพนนั      อสงัหารมิทรพัย ์    
 การเงิน / ธนาคาร   โรงแรม / ภตัตาคาร  ประกนัภยั / ประกนัชีวิต  แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
 คา้อญัมณี / ทอง     ธุรกิจน าเท่ียว / บรษิัททวัร ์    
 มหาวทิยาลยั/โรงเรียน/สถานศกึษา     สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้     
 โอนและรบัโอนเงินทัง้ภายในและตา่งประเทศ       สถานบรกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบรกิาร   
 ธุรกิจรบัคนเขา้มาท างานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปท างานต่างประเทศ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .................................................................................................................................. ................................................. 

วัตถุประสงคก์ำรลงทุน :    เพ่ือสิทธิประโยชนท์างภาษี  เพ่ือการเกษียณ   เพ่ือการลงทนุ    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ....................... 
ประเทศของแหล่งทีม่ำของรำยได้/เงนิทุน :   ไทย  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................  
แหล่งที่มำของรำยได้  :    เงินเดือน  มรดก  เงินออม         การลงทนุ  
   เงินเกษียณ  ประกอบธุรกิจ        อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .................................................... 
รำยได้ต่อเดอืน (บำท)  :   0–15,000 บาท     15,001-30,000 บาท    30,001-50,000 บาท      
    50,001-100,000 บาท    100,001-500,000 บาท    500,001-1,000,000 บาท 

    1,000,001-4,000,000 บาท  4,000,001-10,000,000 บาท  >10,000,000 บาท 

บัญชีธนำคำรส ำหรับรับช ำระเงินค่ำขำยคืน/เงนิปันผล  
โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร ................................................................................................................................................................

สาขา .................................................................................................... ..................  เลขท่ีบญัชี  ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣  
ช่ือบญัชี .......................................................................................................................................................................................... .......... 
ทา่นเป็นนกัการเมืองหรือเก่ียวขอ้งกบันกัการเมือง หรือบคุคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่ :   

 ใช ่ต  าแหน่ง ...................................................................................................................      ไม่ใช ่
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้รวมถึงขอ้มูลและ /หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ใหไ้วก้ับบริษัทจัดการเพ่ือประกอบ              

การเปิดบญัชีกองทนุ ทัง้นีห้ากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบทนัที โดยการรบัรองความถกูตอ้งดงักล่าวครอบคลมุ
ถึงการท่ีขอ้มลูดงักล่าวถูกใช้ หรืออา้งอิง โดยบุคคลท่ีสามเพ่ือการปฏิบตัิใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามค าขอนี้ และ/หรือเพ่ือด  าเนินการ
ตามความประสงคข์องขา้พเจา้ และขา้พเจา้ไดร้บัและไดอ้่านคูมื่อผูล้งทนุพรอ้มตกลงยินยอมปฏิบตัแิละผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนด เง่ือนไขและ
สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูบ้ริโภคท่ีระบุไวด้า้นหลังของใบค าขอเปิดบญัชีนี้ รวมทัง้ท่ีบริษัทจัดการจะไดก้  าหนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุก
ประการ และการกระท าธุรกรรมดงักล่าวไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการฟอกเงินหรือสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมี
อานภุาพท าลายลา้งสงู 

 
 

ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญช ี..................................................................................... 
  (                                                                   ) 

 

   ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
 ผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนและ/หรือผู้อนุมัตกิำรเปิดบัญชี   1.โปรดใหล้กูคา้กรอกขอ้มลูในรายละเอียดของผูข้อเปิดบญัชี   
 .................................................................................  2.จดัส่งเอกสารใหน้ายทะเบียนหลกัทรพัย ์ภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัเปิดบญัชี   
 เลขท่ี .........................................................................  3.ผูแ้นะน ารายช่ือลกูคา้ (ถา้มี)..................................................................... 
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 ข้อก ำหนดและเงือ่นไข 
 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณารบั และ/หรือปฏิเสธใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือปฏิเสธการจองซือ้ และ/หรือ ธุรกรรมการซือ้ และ/หรือ
ขายคืน และ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน โดยไมจ่  าเป็นตอ้งชีแ้จงเหตผุลใดๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดรวมถึงสิทธิและหนา้ที่
ของบรษัิทจดัการ ที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน ตลอดจนเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนใดที่บรษัิทจดัการไดก้ าหนดไว ้รวมถึงประกาศอื่น     

2. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับ/
หรอืเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยูใ่นสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา บรษัิทจดัการจงึขอสงวนสิทธิใน 
การที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุใหก้บับคุคลดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ (ตามกฎหมาย FATCA) 

3. บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการที่จะไมร่บัเปิดบญัชีกองทนุของผูเ้ยาว ์หรอืผูท้ี่อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1574 
(11) และ มาตรา 1598/4 ซึง่หา้มการท านิติกรรมเก่ียวกบัทรพัยส์ินของผูเ้ยาวย์กเวน้เป็นค าสั่งศาล 

4. ในกรณีที่บญัชีกองทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดตอ่ขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ 
จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ข้อเปิดบญัชีทราบลว่งหนา้  

5. ผูข้อเปิดบญัชีกองทนุผ่าน บมจ.ธนาคารกสิกรไทยจะตอ้งเปิดบญัชีรบัเงินค่าขายคืน/เงินปันผล เป็นบญัชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น         
จะรบัเป็นเช็คหรอืใชบ้ญัชีเงินฝากของธนาคารอื่นไมไ่ด ้ 

6. กรณีการเปิดบญัชีกองทนุชื่อรว่มรบัทราบว่า การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทนุรวมเพื่อการออม ไม่สามารถน าเงินลงทนุมาใชส้ิทธิ
ประโยชนท์างภาษีได ้

7. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นเพียงผูใ้หค้  าแนะน าการลงทุน และรับค าสั่งซือ้  และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หน้าที่ใน                 
การจดัสรรหน่วยลงทนุตามค าสั่งเป็นหนา้ที่ของบริษัทจดัการ 

8. บรรดาการติดตอ่ หนงัสือติดตอ่ และ/หรอืหนงัสือบอกกลา่ว และ/หรอืเอกสารอื่นใด ที่จะติดตอ่หรอืสง่แก่ผูข้อเปิดบญัชี ใหบ้รษัิทจดัการกระท าไดไ้มว่า่จะ
เป็นการแจง้ทางโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์หรอืทางไปรษณียล์งทะเบียนหรอืไมก็่ตาม หรอืวิธีการ หรอืชอ่งทางอ่ืนใดตามที่บรษัิทจดัการเห็นสมควร ถา้หาก
บริษัทจดัการไดต้ิดต่อไปยงัสถานที่ และ/หรือขอ้มลูการติดต่อตามรายละเอียดในใบค าขอนี ้ใหถื้อว่าบริษัทจดัการไดแ้จง้หรือส่งใหแ้ก่ผู้ ขอเปิดบัญชี           
โดยชอบแลว้ หากผูข้อเปิดบญัชีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือขอ้มลูการติดต่อจะตอ้งแจง้มาเป็นลายลกัษณอ์ักษร โดยแนบเอกสารหลกัฐาน
ตามที่นายทะเบียนและ/หรอืบรษัิทจดัการก าหนด 

9. ส าหรบัผูข้อเปิดบัญชีที่รบัเงินค่าขายคืน/เงินปันผล ดว้ยวิธีการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบัญชีดังกล่าวมีรหัสประจ าตัว
ผูใ้ชบ้ริการที่ใชก้บับตัรกดเงินสดหรือบตัรอ่ืนใดที่จะมีต่อไปในภายหนา้ หากผู้ขอเปิดบญัชีมีความประสงคจ์ะใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทห์รือบรกิาร
ทางอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใดของธนาคารกสิกรไทย เพ่ือใชบ้รกิาร ซือ้ และ/หรอืขายคืน และ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ผูข้อเปิดบญัชี
สามารถใชเ้ลขที่บญัชี/เลขที่บตัรและรหสัประจ าตวัดังกล่าว เพื่อท ารายการซือ้ และ/หรือขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยบริการธนาคาร
กสิกรไทย ทางโทรศพัทห์รอืบรกิารทางอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใดของธนาคารกสิกรไทยได ้

10. ในกรณีที่ผูข้อเปิดบัญชียินยอมใหบ้ริษัทจดัการจดัสง่ค่าขายคืน/เงินปันผล (ถา้มี) ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือน าฝากเช็คเขา้บญัชีธนาคารอ่ืนที่ไมใ่ช่
บญัชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบและยินยอมให ้บรษัิทจดัการด าเนินการสง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัที่อยูข่องผู้
ขอเปิดบญัชตีามที่ระบไุวใ้นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืน าฝากเช็คเขา้บญัชีธนาคารของผูข้อเปืดบญัชีภายในวนัที่จา่ยเงินคา่ขายคืน/เงินปันผล ตามที่
ระบไุวใ้นโครงการไดแ้ละในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยัที่ท  าใหบ้รษัิทจดัการน าสง่เช็คหรอืน าฝากเช็คเขา้บญัชีธนาคารไมท่นัตามวนัที่ก  าหนดในโครงการ ผูข้อ
เปิดบญัชีตกลงที่จะไมเ่รยีกรอ้งความเสียหายจากบรษัิทจดัการ  

11. ผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบและยินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุ 
ขอ้ก าหนด/หลกัเกณฑ/์เงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทุนฉบบันี ้ตลอดจนกฎหมายและ/หรอืประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งรวมถึงพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย/์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต./ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ/ ส  านักงาน ก.ล.ต./ ส  านักงานปปง./ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
และ/หรอืหน่วยงานอื่นใด 

12. ผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบและยอมรบัวา่ บรษัิทจดัการจะมีการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูของผูข้อเปิดบญัชี และ/หรอืขอ้มลูของบคุคลที่สาม ที่ผูข้อเปิดบญัชี
ใหไ้วก้ับบริษัทจัดการหรือใหผ้่านตัวแทนของบริษัทจัดการ  หรือที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ หรือที่บริษัทจัดการไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้รกิารแก่ผูข้อเปิดบญัชี เพ่ือด าเนินการตามค าขอของผูข้อเปิดบญัชีก่อนใหบ้รกิาร เพ่ือการมอบหมายงานใหผู้อ่ื้นสนบัสนนุ 

การใหบ้ริการในดา้นต่างๆ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การบริหารความ
เสี่ยง การควบคมุก ากับการตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร การจดัการขอ้รอ้งเรียน และ/หรือเพื่อวตัถปุระสงคป์ระสงคอ่ื์นใดที่จ  าเป็นต่อ                 
การด าเนินกิจการของบริษัทจดัการอย่างมีนัยส  าคญั หรือเพื่อใหบ้รษัิทจดัการสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง รวมถึงเพื่อวตัถปุระสงค์
ตามที่ระบไุวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี ้ผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบและยอมรบัวา่บรษัิทจดัการอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูของผูข้อเปิด
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บญัชี และ/หรอืขอ้มลูของบคุคลที่สามแก่ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของบรษัิทจดัการ ผูร้บัจา้งชว่งงานตอ่ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร์ว่มกนั
(co-brand) ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายนอก ผูร้บัโอนหรือจะรบัโอนสิทธิ ผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานองคก์ร/              
นิติบุคคลใดๆที่ มีสัญญาอยู่กับบริษัทจัดการ  โดยผูร้บัขอ้มลูจากบริษัทจัดการอาจมีการเก็บรวบรวม  ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใต้
วตัถปุระสงคด์งักลา่ว และบรษัิทจดัการอาจมีการสง่ และ/หรอื โอนขอ้มลูไปเก็บไวบ้น server/cloud ในประเทศตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่ผูข้อเปิดบญัชี
มีการใหแ้ละ/หรอืน าส่งขอ้มลูของบคุคลที่สาม ผูข้อเปิดบญัชีรบัรองวา่ไดแ้จง้ใหบ้คุคลที่สามถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูตาม            
ที่ระบใุนวรรคก่อนแลว้ และผูข้อเปิดบญัชีไดร้บัความยินยอมจากบคุคลที่สามแลว้ 

ผูข้อเปิดบญัชีสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเขา้ใจรายละเอียดอื่นๆ  และสิทธิ ที่ปรากฎในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้ี่เว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ (www.kasikornasset.com/th/privacy-policy) หรือผูข้อเปิดบญัชีสามารถขอรบัขอ้มลูไดจ้ากเจา้หนา้ที่หรอืตวัแทนของบริษัทจดัการผูใ้ห้
บรกิารแก่ทา่น 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยนโยบายที่มีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงจะถูกโพสตไ์ว้         
ที่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ โดยผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบว่า บริษัทจดัการจะด าเนินการตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุ บนั บริษัท
จดัการอาจแจง้เตือนใหผู้ข้อเปิดบญัชีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ยช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจดัการใชใ้นการติดต่อกับผูข้อเปิดบญัชี และ/หรือ
ชอ่งทางอ่ืนใดที่บรษัิทจดัการพิจารณาวา่ผูข้อเปิดบญัชีจะสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได  ้
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kasikornasset.com%2Fth%2Fprivacy-policy&data=04%7C01%7CJutarat.D%40kasikornasset.com%7C1037c44e9ec640028b1e08d8dbb99cf0%7C8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c%7C0%7C0%7C637500937740381876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LIdI%2B13WTUZePmCawUL1TelJWKHH19HPr7MKYC%2B7A%2F8%3D&reserved=0

