
วนัที่ Date ………………………… 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลนิติบุคคลสาํหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account 

ช่ือนิติบคุคล (ภาษาไทย)* ........................................................................................................................................................ 

Juristic Investor Name* ......................................................................................................................................................... 

ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country*  ไทย Thailand  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ......................................................................................................... 
      Other (Please specify) 

เลขที่ใบสาํคญัการจดทะเบียน Commercial Registration No.* ................................................................................................. 

วนัที่จดทะเบียน Issued Date  สาขาลาํดบัที่Branch No. ........................................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร Tax ID.  สาํนกังานใหญ่Head Office

รายไดร้วมต่อปีของบริษัท Total Income per Year ......................................................................... (ลา้นบาท Million Baht) 

ประเภทนิติบุคคล Juristic Type* 

 นิติบคุคลทวัไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

 นิติบคุคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

 หา้งหุน้ส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)

 ส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

 สหกรณม์ลูนธิิสมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจา้ Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

ประเภทธุรกิจ Business Type*

 คา้ของเก่า / วตัถโุบราณ Antique Trading

 อาวธุยทุธภณัฑ ์Armament

 คาสิโน / การพนนั Casino / Gambling

 สหกรณ/์ มลูนิธิ/ สมาคม / สโมสร / วดั / มสัยิด Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

 โอนและรบัโอนเงินทัง้ภายในและตา่งประเทศ Domestic or International Money Transfer

 สถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบริการ Entertainment Business

 การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

 โรงแรม / ภตัตาคาร Hotel / Restaurant

 ประกนัภยั / ประกนัชีวิต Insurance / Assurance

 คา้อญัมณี/ ทอง Jewelry / Gold Trading

 อสงัหาริมทรพัย ์Property / Real Estate

 นายหนา้จดัหางาน Recruitment Agency

 ธุรกิจนาํเที่ยว / บริษัททวัร ์Travel Industry / Travel Agency

 มหาวิทยาลยั / โรงเรียน / สถานศกึษา University / School / Education Center

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) .......................................................... 

แหล่งทีม่าของเงินทุน Source of Investment Fund* 

 เงินจากการทาํธุรกิจ Revenue from Business

 ค่าหุน้ Stock

 เงินบริจาค Donation

 เงินจากการขายทรพัยส์ิน Revenue from selling property

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) .......................................................... 

ประเทศหรือเขตแดนทีเ่ป็นแหล่งที่มาของเงินทุน Country's Source of Investment Fund* 

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



 
วนัที่ Date ………………………… 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลนิติบุคคลสําหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account 

ทีอ่ยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท Commercial Registration Certificate Address* 

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country …………………………………………………………………………. โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 

เง่ือนไขการลงนามของนิติบุคคล Juristic's Condition of Authorized Signatories* .............................................................................................................................. 

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

รายช่ือกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors* 

ช่ือ - นามสกลุ 
Name - Surname 

สญัชาต ิ
Nationality 

เลขที่บตัรประชาชน/เลขทีห่นงัสือเดินทาง 
ID Card No./Passport No. 

อาํนาจลงนาม 
Signatory 

Authorized 

เป็นผูบ้ริหารสงูสดุ 
Chief 

Executive 

1.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

2.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

3.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

4.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

5.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

6.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

7.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

8.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

9.  ........................................................................ ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

10. ....................................................................... ................................ ............................................................  มี Yes  ไม่มีNo  

     

ส่วนที่ 2 รายช่ือผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นตั้งแต่25% ขึน้ไป / ผู้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง 
            List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary 
ช่ือผูถ้ือหุน้ของนิติบคุคลเจา้ของบญัชี Name of Shareholders of Juristic's Owner ................................................................................................................................... 

ช่ือ - นามสกลุ หรือ ช่ือนิติบคุคล 
Name - Surname or Juristic Name 

สญัชาต ิ
Nationality 

เลขที่บตัรประชาชน/เลขที่หนงัสือเดินทาง 
ID Card No./Passport No. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
% of Shareholding 

1.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

2.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

3.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

4.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

5.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

ช่ือนิติบคุคล Juristic Name ……………………………………………………………………………………………………….......... 

ช่ือ - นามสกลุ หรือ ช่ือนิติบคุคล 
Name - Surname or Juristic Name 

สญัชาต ิ
Nationality 

เลขที่บตัรประชาชน/เลขที่หนงัสือเดินทาง 
ID Card No./Passport No. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
% of Shareholding 

1.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

2.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

3.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

4.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

5.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

ช่ือนิติบคุคล Juristic Name ……………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

 



 

 
วนัที่ Date ………………………… 

ส่วนที่ 2 รายช่ือผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นตั้งแต่25% ขึน้ไป / ผู้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง 

            List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary 

ช่ือ - นามสกลุ หรือ ช่ือนิติบคุคล 
Name - Surname or Juristic Name 

สญัชาต ิ
Nationality 

เลขที่บตัรประชาชน/เลขที่หนงัสือเดินทาง 
ID Card No./Passport No. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
% of Shareholding 

1.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

2.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

3.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

4.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

5.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

ช่ือนิติบคุคล Juristic Name ……………………………………………………………………………………………………….......... 

ช่ือ - นามสกลุ หรือ ช่ือนิติบคุคล 
Name - Surname or Juristic Name 

สญัชาต ิ
Nationality 

เลขที่บตัรประชาชน/เลขที่หนงัสือเดินทาง 
ID Card No./Passport No. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
% of Shareholding 

1.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

2.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

3.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

4.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

5.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

ช่ือนิติบคุคล Juristic Name ……………………………………………………………………………………………………….......... 

ช่ือ - นามสกลุ หรือ ช่ือนิติบคุคล 
Name - Surname or Juristic Name 

สญัชาต ิ
Nationality 

เลขที่บตัรประชาชน/เลขที่หนงัสือเดินทาง 
ID Card No./Passport No. 

สดัสว่นการถือหุน้ 
% of Shareholding 

1.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

2.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

3.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

4.  ........................................................................ ................................ ....................................................................... .......................................................... 

5.  ........................................................................ ............................... ....................................................................... .......................................................... 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง End Beneficiary Information 

ผู้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง หมายเลข End Beneficiary No. . ................................. 
ช่ือ - นามสกลุ Name – Surname ............................................................................................ สญัชาต ิNationality ......................................................................... 

วนัเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)  โทรศพัท ์Telephone ........................................................................ 

ประเภทบตัร* ID Type  บตัรประชาชน ID Card เลขที่ No. 

  หนงัสือเดินทาง Passport เลขที่ No. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address 

เลขที่ Address No. ………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………… ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...…………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country ……………………………………………………………………… โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 



 
วนัที่ Date ………………………… 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง End Beneficiary Information 

ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ Contact Address 

เลขที่ Address No. ………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………… ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...…………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country ………………………………………………………………………. โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 

อาชีพ Occupation*  

 เกษตรกร Agriculturist  นกัลงทนุ Investor 

 พระภิกษุ/ นกับวช Buddhist Monk / Priest  นกัการเมือง Politician 

 เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั Business Owner  เกษียณอาย ุRetirement 

 พนกังานบริษัท Corporate Employee  อาชีพอิสระ Self-Employed 

 แพทย/์ พยาบาล Doctor / Nurse  พนกังานรฐัวิสาหกิจ State Enterprise Employee 

 กิจการครอบครวั Family Business  นกัเรียน / นกัศกึษา Student 

 ขา้ราชการ Government Employee  ครู/ อาจารย ์Teacher 

 แม่บา้น / พ่อบา้น Housewife  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ..................................................... 

ความเก่ียวข้องในฐานะผู้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง Relationship as an End Beneficiary 

 เป็นผูถ้ือหุน้ตัง้แต่25% ขึน้ไป Shareholder who own 25% of total shares or higher 

 เป็นผูบ้ริหารสงูสดุ Being Chief Executive 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) .............................................................. 

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรือไม่ 
Are you a politician or connected to any Political person? 
 ใช่ Yes  ไม่ใช่ No 

  

 

 

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

(                                                                                                  ) 

ลงช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature 

 

 

 



 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลสาํหรับทาํธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund 

เง่ือนไขการลงนามการทาํธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction* ................................................................................................................. 

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

ข้อมูลผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลสาํหรับทาํธุรกรรมกองทุนรวม* 

Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund 

1. ช่ือ - นามสกลุ Name – Surname .......................................................................................... สญัชาต ิNationality ......................................................................... 

วนัเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)  โทรศพัท ์Telephone ........................................................................ 

ประเภทบตัร* ID Type  บตัรประชาชน ID Card เลขที่ No. 

  หนงัสือเดินทาง Passport เลขที่ No. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address 

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country ………………………………………………………………………….  

ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ Contact Address     

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country ………………………………………………………………………….  

อาชีพ Occupation*  

 เกษตรกร Agriculturist  นกัลงทนุ Investor 

 พระภิกษุ/ นกับวช Buddhist Monk / Priest  นกัการเมือง Politician 

 เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั Business Owner  เกษียณอาย ุRetirement 

 พนกังานบริษัท Corporate Employee  อาชีพอิสระ Self-Employed 

 แพทย/์ พยาบาล Doctor / Nurse  พนกังานรฐัวิสาหกิจ State Enterprise Employee 

 กิจการครอบครวั Family Business  นกัเรียน / นกัศกึษา Student 

 ขา้ราชการ Government Employee  ครู/ อาจารย ์Teacher 

 แม่บา้น / พ่อบา้น Housewife  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ..................................................... 

  

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรือไม่* 
Are you a politician or connected to any Political person? 

 ใช่ Yes  ไม่ใช่ No 

  

 

 

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

(                                                                                                  ) 

ลงช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature 

 



 

 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลสาํหรับทาํธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund 

 

ข้อมูลผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลสาํหรับทาํธุรกรรมกองทุนรวม* 

Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund 

2. ช่ือ - นามสกลุ Name – Surname .......................................................................................... สญัชาต ิNationality ......................................................................... 

วนัเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)  โทรศพัท ์Telephone ........................................................................ 

ประเภทบตัร* ID Type  บตัรประชาชน ID Card เลขที่ No. 

  หนงัสือเดินทาง Passport เลขที่ No. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address 

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country ………………………………………………………………………….  

ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ Contact Address     

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country ………………………………………………………………………….  

อาชีพ Occupation*  

 เกษตรกร Agriculturist  นกัลงทนุ Investor 

 พระภิกษุ/ นกับวช Buddhist Monk / Priest  นกัการเมือง Politician 

 เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั Business Owner  เกษียณอาย ุRetirement 

 พนกังานบริษัท Corporate Employee  อาชีพอิสระ Self-Employed 

 แพทย/์ พยาบาล Doctor / Nurse  พนกังานรฐัวิสาหกิจ State Enterprise Employee 

 กิจการครอบครวั Family Business  นกัเรียน / นกัศกึษา Student 

 ขา้ราชการ Government Employee  ครู/ อาจารย ์Teacher 

 แม่บา้น / พ่อบา้น Housewife  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ..................................................... 

  

ท่านเป็นนักการเมืองหรือเก่ียวข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรือไม่* 

Are you a politician or connected to any Political person? 

 ใช่ Yes  ไม่ใช่ No 

  

 

 

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

(                                                                                                  ) 

ลงช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล 

Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature 

 



 

 

 
วนัที่ Date ………………………… 

ส่วนที่ 5 การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund 

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ Investment Objective*  (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ You can select more than 1 item) 

 บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management 

 บริหารเงินรอลงทนุ Cash management for investment 

 การลงทนุ Investment 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) ………………………………………... 

ทีอ่ยู่สาํหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address* 

 ตามหนงัสือจดทะเบียนบริษัท 
      Same as Commercial Registration No. 

อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
     Other (Please specify 

เลขที่ Address No. …………… หมู่ที่Moo No. ……… อาคาร/หมู่บา้น Building/Mooban ………………………………... ชัน้ Floor …………………………… 

ซอย Soi ……………………….. ถนน Road ………………………………………… ตาํบล Sub-district/Tambon ………………………………………………………. 

อาํเภอ District/Amphur ……...……………………………. จงัหวดั Province ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์Postal Code …………………… 

ประเทศ Country …………………………………………………………………………. โทรศพัท ์Telephone ………………………………….. 

บัญชีธนาคารสาํหรับหักเงินเพื่อการซือ้หน่วยลงทุน Bank Account for Subscription* 

ช่ีอบญัชี .............................................. เลขที่ Account No.  …………………… ธนาคาร Bank  ………………………… สาขา ............................................. 

บัญชีธนาคารสาํหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend* 

 ตามบญัชีธนาคารสาํหรบัการซือ้หน่วยลงทนุ Same as Bank Account for Subscription  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify) 

ช่ีอบญัชี .............................................. เลขที่ Account No.  …………………… ธนาคาร Bank  ………………………… สาขา ............................................. 

  

……………………………………………….. 

(                                                                  ) 

ผูข้อเปิดบญัชี Applicant Signature 



 

 
วนัที่ Date ………………………… 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening 
1. ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษัทจดัการใชต้น้ฉบบัของคาํขอเปิดบัญชีกองทนุรวมและเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุรวมที่ผูล้งทนุไดล้งนามไวแ้ลว้เป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทนุรวมสาํหรบับริษัทจัดการ

ทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงคจ์ะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สาํเนาของเอกสารข้างตน้ (สาํเนากระดาษ สาํเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสาํเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทาง

อิเล็กทรอนิคสอ์ื่นใด) ผูล้งทนุตกลงใหส้าํเนาเอกสารดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย และใชผ้กูพนักบัผูล้งทนุไดเ้สมือนกบัตน้ฉบบัของเอกสาร 

2. ผูล้งทนุขอรบัรองและยืนยนัว่าขอ้มลูที่ใหไ้วใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุรวม แบบสอบถามเพ่ือกาํหนดความเสี่ยงของผูล้งทนุ และ/หรือตามขอ้สอบถามเป็นครัง้คราว

ของบริษัทจัดการ เป็นขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากขอ้มูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผูล้งทุนตกลงแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรหรือแจง้ในรูปแบบอื่นใดที่

บริษัทจัดการยอมรบัใหบ้ริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักชา้ และในกรณีที่ภายหลงับริษัทจัดการมีการติดต่อผูล้งทุนตามวิธีการที่ระบุไวใ้นขอ้ 8 เพ่ือแจง้ยืนยัน หรือปรบัปรุงขอ้มูลขา้งตน้ไปยังผูล้งทนุ หากผู้

ลงทนุไม่แจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหรือตอบกลบัตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการกาํหนด ผูล้งทนุตกลงใหบ้ริษัทจดัการยึดถือขอ้มลูล่าสดุที่มีอยู่เดิมเป็นขอ้มลูปัจจบุนัของผูล้งทนุ 

3. ผูล้งทนุขอใหค้วามยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแ้ก่บริษัทจดัการในการเก็บรวบรวม ใชส้่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึ่งขอ้มลูของผูล้งทนุ รวมทัง้ขอ้มลูใดๆ ในบญัชีกองทนุรวมทัง้หมดที่ผูล้งทุนมี

กบับริษัทจดัการใหก้บับคุคลดงัต่อไปนีไ้ดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรือเพ่ือประโยชนใ์นการใหบ้ริการหรือ

เสนอผลิตภณัฑท์างการลงทนุแก่ผูล้งทนุ และ/หรือเพ่ือการดาํเนินงานของบริษัทจดัการหรือกองทนุ และ/หรือเพ่ือการดาํเนินการตามขอ้ผกูพนัที่บริษัทจดัการหรือกองทนุมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตั ิ

 (1) ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานหรือการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ 

(2) หน่วยงานหรือองคก์รใดๆของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 

(3) บคุคลอื่นใดตามที่บริษัทจดัการเห็นว่ามีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่าวเพ่ือวตัถปุระสงคข์า้งตน้ 

4. ในกรณีที่ผูล้งทุนไม่สามารถปฏิบัติตามคาํขอของบริษัทจัดการในการนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และหรือคาํยินยอมเพ่ิมเติมตามที่บริษัทจัดการหรือกองทุนมีหน้าที่ตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายทัง้ในและ

ต่างประเทศหรือตามขอ้ผกูพันที่บริษัทจัดการหรือกองทนุมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบัติหรือเป็นเรื่องที่จาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงาน หรือการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ หรือผูล้งทุนไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนด 

และเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผูล้งทุนตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจดัการสามารถระงับการใหบ้ริการใดๆอนัเก่ียวขอ้งกับบญัชีกองทนุรวมของผูล้งทนุไดร้วมทัง้ดาํเนินการปิดบญัชีกองทนุรวมของผู้

ลงทุน โดยผูล้งทุนขอมอบอาํนาจ และขอใหค้วามยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนไดแ้ก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือปิดบัญชีกองทนุรวมของผูล้งทนุได้

ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดาํเนินการของผูล้งทนุเอง และผูล้งทุนตกลงจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดาํเนินการดงักล่าวบริษัทจดัการหรือกองทนุมี

หนา้ที่ตอ้งปฏิบตั ิ

5. ผูล้งทนุรบัทราบและตกลงว่าบริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่อนมุตัิหรือปฏิเสธคาํขอเปิดบัญชีกองทนุรวม หรือการทาํธุรกรรมกบัผูล้งทนุทัง้หมดหรือบางสว่น ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งชีแ้จงแสดงเหตผุลใดๆ แก่  

ผูล้งทนุ และการตดัสินใจของบริษัทจดัการใหถื้อเป็นที่สดุ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามขอ้กาํหนดสิทธิและหนา้ที่ของบริษัทจดัการที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน ตลอดจนเงื่อนไขและขอ้กาํหนดอื่น

ใดที่บริษัทจดัการไดก้าํหนดไว ้

6. ในกรณีที่ผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนส่งคาํสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูล้งทุนใหก้ับบริษัทจดัการ หรือผูล้งทุนส่งคาํสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่ง

คาํสั่งซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอรเ์น็ต ผูล้งทุนตกลงใหถื้อเอาขอ้มูลคาํสั่งที่บริษัทจดัการไดร้บัมีผลผูกพันผูล้งทุนเสมือนหนึ่งผูล้งทนุไดล้งนาม และย่ืนแบบฟอรม์คาํสั่งในการทาํ

รายการดงักล่าวต่อบริษัทจดัการและขอ้มลูดงักล่าวถือเป็นหลกัฐานที่ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละใชอ้า้งอิงสาํหรบัการทาํรายการของผูล้งทนุได ้

7. ผูล้งทนุยืนยนัว่า ก่อนการลงทนุแต่ละครัง้ ผูล้งทนุไดร้บัหนงัสือชีช้วน หรือคู่มือการลงทนุใน LTF หรือ RMF แลว้แต่กรณีหรือเอกสารอื่นใดที่ใชใ้นการขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทาํหนา้ที่เป็นผูต้ิดต่อผูล้งทุน รวมทัง้พนักงานผูท้าํหนา้ที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแลว้ และผูล้งทุนมีความรูแ้ละความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอย่างดีว่า 

 (1) ก่อนการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผูล้งทนุควรจะศึกษาขอ้มลูต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนอย่างละเอียดรอบคอบ 

(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทนุอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก็ไดแ้ละอาจไม่ไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที่ไดมี้คาํสั่งไว ้

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือบคุคลธรรมดาที่ทาํหนา้ที่เป็นผูต้ิดต่อผูล้งทนุที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ (รวมทัง้พนกังานผูท้าํหนา้ที่ในการขายหรือรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทนุของบคุคลดงักล่าว) ใหค้าํแนะนาํทั่วไปหรอืคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงแก่ผูล้งทนุ ผูล้งทนุจะไดร้บัคาํเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

อนัไดแ้ก่ 

      (ก) คาํเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

      (ข) คาํเตือนเก่ียวกบัความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ๆ 

      (ค) คาํเตือนในกรณีที่มีการใหค้าํแนะนาํทั่วไปว่า คาํแนะนาํดงักล่าวมิใช่คาํแนะนาํแก่ผูล้งทนุเป็นการเฉพาะเจาะจง และคาํแนะนาํนัน้ไม่ไดเ้กิดจากการวิเคราะหห์รือคาํนึงถึงวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ  

           ฐานะทางการเงินและความตอ้งการของผูล้งทนุ 

      (ง) คาํเตือนในกรณีที่มีการใหค้าํแนะนาํเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผูล้งทนุปฏิเสธการใหข้อ้มลูส่วนตวัหรือการใหข้อ้มลูส่วนตวัที่เป็นปัจจบุนั ผูล้งทนุอาจไดร้บัคาํแนะนาํที่ไม่เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์

           ฐานะทางการเงินหรือความตอ้งการของผูล้งทนุ เนื่องจากคาํแนะนาํที่ใหน้ัน้ไดพิ้จารณาจากขอ้มลูเพียงเท่าที่ผูล้งทนุเปิดเผยใหท้ราบหรือกฎหมายกาํหนด ผูล้งทนุยืนยนัว่า การลงทนุเป็นการตดัสินใจ 

           ลงทนุของผูล้งทนุโดยลาํพงัไม่มีผลเป็นการผกูพนับริษัทจดัการและไม่มีผลใหบ้ริษัทจดัการตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 

(4) สาํหรบัผูล้งทนุในกองทนุรวม RMF และ LTF ผูล้งทุนไดอ้่านและเขา้ใจโดยตลอดถึงขอ้ความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF แลว้แต่กรณีและผูล้งทนุรบัทราบว่าบริษัทจัดการมิไดเ้ป็น

ผูใ้หค้าํแนะนาํ หรือใหค้าํปรกึษาดา้นภาษีแก่ผูล้งทนุ รวมทัง้ผูล้งทนุจะไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทนุรวม RMF และ LTF ไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนัได ้

  

 



 

 
 

ข้อกาํหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening 
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือขอ้มูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งใหแ้ก่ผูล้งทุน ใหบ้ริษัทจัดการสามารถติดต่อดว้ยวิธีใดก็ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง

โทรศัพทโ์ทรสาร ขอ้ความสัน้ (SMS) ไปรษณียอ์ิเล็คทรอนิกส ์(email) ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือใหค้นนาํไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสงัคมออนไลน ์(เช่น 

LINE, WhatsApp, Messenger, Facebook หรือสื่อสงัคมออนไลนอ์ื่นๆ) หรือการติดต่อสื่อสารดว้ยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ไดส้่งไปยงั เลขหมายโทรศพัทโ์ทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส ์(email address) ที่อยู่

ที่ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบัญชีกองทนุรวม หรือที่ผูล้งทนุไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือครัง้หลงัสุดแลว้ หรือส่งผ่านไปยงั applications ที่ผูล้งทุน download ไวห้รือเผยแพร่ผ่านสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ผู้

ลงทุนไดเ้ขา้มาติดตามหรือเพ่ิมชื่อเพ่ือรบัขอ้มูลไวใ้หถื้อว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูล้งทุนแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้โดยไม่คาํนึงว่า ผูล้งทุนจะไดร้บัดว้ยตนเอง หรือมีผูร้บัไวห้รือจะไดเ้ปิดอ่านขอ้มูลหรือไม่ก็ตามสาํหรบัใน

กรณีที่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะผูล้งทนุยา้ยที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนีเ้ปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรือ้ถอนไป โดยไม่มีการแจง้การยา้ยหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรือ้ถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจดัการก็ดีหรือส่งให้

ไม่ไดเ้พราะเลขหมายโทรศัพทโ์ทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็คทรอนิกส ์(email address) หรือที่อยู่ที่ผูล้งทนุไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงไวเ้ป็นหนังสือครัง้หลงัสุดไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นปัจจบุนัก็ดีใหถื้อว่าผูล้งทนุไดร้ับ

และทราบหนงัสือติดต่อ คาํบอกกล่าว ขอ้มลูหรือหนงัสืออื่นใดของบริษัทจดัการแลว้โดยชอบ 

9. เพ่ือใหบ้ริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้หน่วยลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งกับกองทุน สามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย) ไดแ้ละเพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนที่ผู้

ลงทนุจะตอ้งนาํส่งเอกสาร ขอ้ตกลงอนัเก่ียวกบัหนา้ที่ของผูล้งทนุ ขอ้มลู คาํยืนยนั และคาํยินยอมใดๆเก่ียวกบัการแสดงตนและการเปิดเผยขอ้มลู/หกั ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสาร

ที่อา้งถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกว่า “เอกสารและขอ้มูล”) ใหก้ับบคุคลดังกล่าวขา้งตน้เป็นรายๆ ไป ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี ้หากผูล้งทุนใหห้รือจะให้

เอกสารและขอ้มูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งขา้งตน้ ผูล้งทุนตกลงและยินยอมใหบุ้คคลดังกล่าวขา้งตน้ทัง้หมดรวมถึงตวัแทนมีสิทธิใชเ้อกสารและขอ้มูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผูล้งทุนไดม้อบเอกสารและ

ขอ้มลูนัน้ กบับคุคลดงักล่าวทกุราย และใหบ้คุคลดงักล่าวทกุรายสามารถนาํส่ง/ใชเ้อกสารและขอ้มลูนัน้ระหว่างกนัไดท้ัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือบคุคลแต่ละรายขา้งตน้ สงวนสิทธิในการขอเอกสารและ

ขอ้มลูเพ่ิมเติมจากผูล้งทนุในภายหลงัได ้

10. ผูล้งทนุตกลงผกูพนัและปฏบิัติตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่างๆ ในหนงัสือชีช้วนของแต่ละกองทนุรวมที่ผูล้งทนุไดล้งทนุไวข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขในแบบฟอรม์ซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระเบียบ

ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทนุรวมเพ่ิมเติมจากขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนีต้ามที่แต่ละบริษัทจดัการจะกาํหนด 

รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ซึ่งผูล้งทนุสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมเพ่ิมเติมของแต่ละบริษัท

จดัการไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการดงักล่าว 

11. กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ ทัง้นีผ้ลการดาํเนินงานของกองทนุ

ไม่ไดขึ้น้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จาํกดั แต่อย่างใด 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วนัที่ Date ………………………… 

6. เอกสารนิติบุคคลทีต่้องนําส่ง Required Documents for Juristic Investor สาํหรับเจ้าหน้าทีF่or Staff Only 

สาํเนาเอกสารสาํหรับนิติบุคคล Copy of Juristic Document 

 นิติบคุคลทวัไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)   

 
 หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกใหร้ะยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) 
      Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)  

 นิติบคุคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)     

 
 เอกสารการเป็นนิติบคุคล(หน่วยงานออกใหร้ะยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) 
      Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months)   

 ส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise  

 

 เอกสารหนงัสือแสดงความจาํนงในการทาํธุรกรรม Letter of intent in transactions 

 เอกสารหนงัสือแต่งตัง้หรือมอบอาํนาจ Letter of appointment or Letter of authority 

 สหกรณ/์ มลูนิธิ/ สมาคม / สโมสร / วดั / มสัยิด / ศาลเจา้ 
      Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque  

 

 เอกสารหนงัสือแสดงความประสงคใ์นการทาํธุรกรรม Letter of intent in transactions 

 เอกสารหนงัสือแสดงการจดทะเบยีนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง Certificate of registration 

 เอกสารหนงัสือแต่งตัง้หรือมอบอาํนาจในการทาํธุรกรรม Letter of appointment or Letter of authority  

 ตวัอย่างตราประทบัของบริษัท (ถา้มี) Sample of company's logo (if any)   

 รายช่ือกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม List of Directors and Authorized Signatory of Directors 

 สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม Copy of ID of Authorized Person  

 หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) Letter of authority (if any)  

 ภพ. 20 (ถา้มี) VAT Registration (VAT20) (if any)  

 รายช่ือผูถ้ือหุน้ (บจ.5) List of shareholders’ names  

 รายงานการประชมุ ที่มีมติใหเ้ปิดบญัชี(ถา้มี) Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any) 

 

 

 


