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เลขทีบั่ญชีกองทุน (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่ 

ใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุนและขอใช้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน  
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสส์ ำหรับนิตบุิคคล  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขา ............................................................................. 
วนัท่ี .............../................../.................  

 
  
 โดยหนงัสือฉบบันีข้า้พเจา้ขอเปิดบญัชีกองทนุเพ่ือซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้และจดัการโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ กสิกรไทย จ ากดั และขอใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัทจดัการท่ีมีอยู่ หรือจะเปิดใหมี้ตอ่ไปในภายหนา้ โดย
ขอใหร้ายละเอียดดงันี ้
 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยลงทุน                                              

ชื่อผู้ขอใช้บริกำรภำษำไทย (นิตบุิคคล)  : ……………........................……….........…………………………................………………… 

ชื่อผู้ขอใช้บริกำรภำษำอังกฤษ (นิตบุิคคล) : ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
เลขทีจ่ดทะเบียนนิตบุิคคล  :  ..................................................................................................................................... 
สำขำล ำดับที ่    : ..................................................................................................................................... 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร :   ␣-␣␣-␣-␣␣␣-␣␣␣␣␣-␣ 
ประเทศทีจ่ดทะเบียน   :   ไทย       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .......................................................................  
ประเภทธุรกิจ :  
  คา้ของเก่า/วตัถโุบราณ                           อาวธุยทุธภณัฑ ์
   คาสิโน/การพนนั        สหกรณ/์มลูนิธิ/สมาคม/สโมสร/วดั/มสัยิด/ศาลเจา้ 
  โอน/รบัโอนเงินทัง้ภายในและตา่งประเทศ   สถานบนัเทงิเรงิรมย ์
  การเงิน/ธนาคาร   แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ  
  โรงแรม/ภตัตาคาร   ประกนัภยั/ประกนัชีวติ 
 คา้อญัมณี/ทอง       อสงัหารมิทรพัย ์
   ธุรกิจน าเที่ยว/บรษิัททวัร ์   มหาวทิยาลยั/โรงเรียน/สถานศกึษา 
   ธุรกิจรบัคนเขา้มาท างานจากตา่งประเทศหรือส่งคนไปท างานตา่งประเทศ   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................................... 

ประเภทนิตบุิคคล : 
กรณีนิตบิคุคลทั่วไป (ประเทศไทย) 
  ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบง่ก าไรจากการขายหน่วยลงทนุ    ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษี 

กรณีนิตบิคุคลตา่งประเทศ 
  ประกอบกิจการในไทย        มิไดป้ระกอบกิจการในไทย 

ประเภทอ่ืนๆ 
  หา้งหุน้ส่วน (ประเทศไทย) 
  ส่วนราชการ / รฐัวสิาหกิจ 
  สหกรณ/์ มลูนิธิ/ สมาคม / สโมสร / วดั / มสัยิด / ศาลเจา้ 
  ไดร้บัการยกเวน้ภาษี 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ .............................................................................................................................................................. .......... 

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

จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย ์ ␣␣␣␣␣ ประเทศ ...................................................................... 
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ทีอ่ยู่ในกำรจัดส่งเอกสำร :  E-mail Address   เหมือนท่ีอยู่จดทะเบียนนิตบิคุคล    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
เลขท่ี ....................... อาคาร .................................................... ชัน้ ....... หอ้ง .......... หมู่ท่ี ......... หมู่บา้น ……....................................……
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................... แขวง/ต  าบล...................................... เขต/อ าเภอ ......................................   

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

บุคคลทีส่ำมำรถตดิต่อได้ :  
ช่ือ-นามสกลุ ............................................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง/ฝ่าย ................................................................. ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุ ............................................................ 

โทรศพัทมื์อถือ  ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣   โทรศพัทบ์า้น ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

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

Email Address  ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

 

ประเทศทีม่ำของรำยได้  :   ประเทศไทย     ประเทศอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ........................................................... 

แหล่งที่มำของรำยได้ :    เงินจากการท าธุรกิจ    คา่หุน้    เงินบรจิาค    เงินกู ้ 

  เงินจากการขายทรพัยส์ิน    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................................... . 

วัตถุประสงคข์องบัญชี  :    บรหิารสภาพคล่อง    การลงทนุ    บรหิารเงินรอลงทนุ  

  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ................................................................................................................... .. 

ระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะลงทุน  :    นอ้ยกวา่ 6 เดือน   6 เดือน – 1 ปี   1 ปี – 5ปี           มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 

เงือ่นไขกำรลงนำมนิตบุิคคลตำมหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอ ำนำจ/รำยงำนกำรประชุม : 

............................................................................................................................. ................................................................. ...................

............................................................................................................................................................................ ..................................... 

............................................................................................. ...................................................................................................... ..............

เงือ่นไขกำรลงนำมกำรท ำธุรกรรม : 

.................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................................... ..............

ผู้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง : 
ช่ือ - นามสกลุ ..........................................................................................................  วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) ␣␣/␣␣/␣␣␣␣ 

ประเภทเอกสารส าคญั   บตัรประชาชน เลขท่ี :  ␣-␣␣␣␣-␣␣␣␣␣-␣␣-␣      บตัรตลอดชีพ 
  หนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ..................................................................................................................  

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

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

      วนัหมดอาย ุ(พ.ศ.) ␣␣/␣␣/␣␣␣␣ 
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รำยชื่อผู้ถอืหุ้นทีถ่อืหุ้นต้ังแต่ 25% ขึน้ไป : 

กรณีบคุคลธรรมดาท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของนิตบิคุคลเจา้ของบญัชี 

ช่ือ – นามสกลุ ของผูถื้อหุน้ สญัชาติ เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง 
วนัหมดอายุ 

(กรอกเฉพาะกรณี  
ท่ีไม่ไดใ้ชบ้ตัรประชาชน) 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

 

กรณีนิตบิคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลเจา้ของบญัชี  

1. ช่ือนิตบิคุคล ..............................................................................................................................................................................
เลขท่ีจดทะเบียนนิตบิคุคล ............................................................................................................................................ ..............
ประเทศท่ีจดทะเบียน  ไทย       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................................................... 

ช่ือ – นามสกลุ หรือช่ือนิติบคุคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ สญัชาติ 
เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง/
เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร/ 

เลขทะเบียนนิติบคุคล 

วนัหมดอายุ 
(กรอกเฉพาะกรณี  

ท่ีไม่ไดใ้ชบ้ตัรประชาชน) 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

 
 

กรณีนิตบิคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลเจา้ของบญัชี  

2. ช่ือนิตบิคุคล ..............................................................................................................................................................................
เลขท่ีจดทะเบียนนิตบิคุคล ............................................................................................................................................ ..............
ประเทศท่ีจดทะเบียน  ไทย       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................................................... 

ช่ือ – นามสกลุ หรือช่ือนิติบคุคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ สญัชาติ 
เลขท่ีบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง/
เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร/ 

เลขทะเบียนนิติบคุคล 

วนัหมดอายุ 
(กรอกเฉพาะกรณี  

ท่ีไม่ไดใ้ชบ้ตัรประชาชน) 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
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ผู้รับมอบอ ำนำจทอดสุดท้ำยในกำรท ำธุรกรรม :  

ช่ือ - นามสกลุ ............................................................................................ วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) ␣␣/␣␣/␣␣␣␣ 

 ประเภทเอกสารส าคญั   บตัรประชาชน เลขท่ี :  ␣-␣␣␣␣-␣␣␣␣␣-␣␣-␣      บตัรตลอดชีพ 
    หนงัสือเดนิทาง (กรณีชาวตา่งชาต)ิ ...........................................................................................  

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

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

      วนัหมดอาย ุ(พ.ศ.) ␣␣/␣␣/␣␣␣␣ 

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

จงัหวดั................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ␣␣␣␣␣ ประเทศ .................................................... 
 
บัญชีธนำคำรส ำหรับรับช ำระเงินค่ำขำยคืน/เงนิปันผล  
โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย    

สาขา ......................................................................................................................   เลขท่ีบญัชี  ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣  

ช่ือบญัชี .......................................................................................................................................................................................... .......... 

ขา้พเจา้   เคย   ไม่เคย ถกูปฏิเสธการเปิดบญัชีจากบรษิัทหลกัทรพัยอ่ื์น 

 
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 และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนกบั/
หรอืเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยูใ่นสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิใน           
การที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุใหก้บับคุคลดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ (ตามกฎหมาย FATCA) 

3. ในกรณีที่บญัชีกองทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดตอ่ขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ 
จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ข้อเปิดบญัชีทราบลว่งหนา้  

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

5. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเป็นเพียงผู้ใหค้  าแนะน าการลงทุน และรับค าสั่งซือ้  และ/หรือขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หน้าที่                              
ในการจดัสรรหน่วยลงทนุตามค าสั่งเป็นหนา้ที่ของบรษัิทจดัการ 

6. บรรดาการติดตอ่ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกลา่ว และ/หรือเอกสารอ่ืนใด ที่จะติดต่อหรือสง่แก่ผูข้อเปิดบญัชี ใหบ้ริษัทจดัการกระท าไดไ้มว่า่  
จะเป็นการแจง้ทางโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์หรือทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ก็ตาม หรือวิธีการ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่บริษัทจดัการเห็ นสมควร               
ถา้หากบริษัทจดัการไดต้ิดต่อไปยงัสถานที่ และ/หรือขอ้มลูการติดตอ่ตามรายละเอียดในใบค าขอนี ้ใหถื้อว่าบริษัทจดัการ ไดแ้จง้หรือส่งใหแ้ก่ผูข้อเปิด
บญัชีโดยชอบแลว้ หากผูข้อเปิดบญัชีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรอืขอ้มลูการติดตอ่จะตอ้งแจง้มาเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยแนบเอกสารหลกัฐาน
ตามที่นายทะเบียนและ/หรอืบรษัิทจดัการก าหนด 

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

8. ผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบและยินยอมผกูพนัตนเองตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุ 
ขอ้ก าหนด/หลกัเกณฑ/์เงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุฉบบันี ้ตลอดจนกฎหมายและ/หรอืประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งรวมถึงพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. /คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ/ ส  านกังาน ก.ล.ต.ส  านกังานปปง. สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ และ/
หรอืหน่วยงานอื่นใด 

9. ผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบและยอมรบัวา่ บรษัิทจดัการจะมีการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูของผูข้อเปิดบญัชี และ/หรอืขอ้มลูของบคุคลที่สาม ที่ผูข้อเปิดบญัชี
ใหไ้วก้ับบริษัทจัดการหรือใหผ้่านตัวแทนของบริษัทจัดการ  หรือที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ หรือที่บริษัทจัดการไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการแก่ผูข้อเปิดบัญชี เพื่อด  าเนินการตามค าขอของผู้ขอเปิดบัญชีก่อนใหบ้ริการ  เพื่อการมอบหมายงานใหผู้้อ่ืนสนับสนุน                       

การใหบ้ริการในดา้นต่างๆ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การบริหารความ
เสี่ยง การควบคมุก ากับการตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร การจดัการขอ้รอ้งเรียน และ/หรือเพื่อวตัถปุระสงคป์ระสงคอ่ื์นใดที่จ  าเป็นต่อ                 
การด าเนินกิจการของบริษัทจดัการอย่างมีนัยส  าคญั หรือเพื่อใหบ้รษัิทจดัการสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง รวมถึงเพื่อวตัถปุระสงค์
ตามที่ระบไุวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี ้ผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบและยอมรบัวา่บรษัิทจดัการอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูของผูข้อเปิด
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/หรือน าสง่ขอ้มลูของบุคคลที่สาม (รวมถึงขอ้มลูของกรรมการ ผูมี้อ  านาจกระท าการ ตวัแทน และ/หรือพนกังานของผูข้อเปิดบญัชี ในกรณี           
ที่ผูข้อเปิดบญัชีเป็นนิติบุคคล)  ผูข้อเปิดบญัชีรบัรองว่าไดแ้จง้ใหบุ้คคลที่สามถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูตามที่ระบุในวรรค
ก่อนแลว้ และผูข้อเปิดบญัชีไดร้บัความยินยอมจากบคุคลที่สามแลว้ 
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ผูข้อเปิดบญัชีสามารถอา่นเพ่ิมเติมเพื่อเขา้ใจรายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ที่ปรากฎในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ (www.kasikornasset.com/th/privacy-policy) หรอืผูข้อเปิดบญัชีสามารถขอรบัขอ้มลูไดจ้ากเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของบรษัิทจดัการผูใ้หบ้ริการ
แก่ทา่น 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยนโยบายที่มีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงจะถูกโพสตไ์ว้                   
ที่เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ โดยผูข้อเปิดบญัชีรบัทราบว่า บริษัทจดัการจะด าเนินการตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เป็นปัจจบุนั บริษัท
จดัการอาจแจง้เตือนใหผู้ข้อเปิดบญัชีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ยช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจดัการใชใ้นการติดต่อกับผูข้อเปิดบญั ชี 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

