
เอกสารส าหรับเปิดบัญชี Fund Connext (เลขท่ีบัญชี XXXXXX-11) Fund Connext DBSV

1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีส าหรับบุคคลธรรมดา Fund Connext /

2. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน - ไม่เป็นอเมริกัน (FATCA) /

3. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล Fund Connext (ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีกองทุนทุก บลจ.ท่ีมีอยู่ให้ตรงกับ Fund Connext) *** /

4. ใบบันทึกข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา ** /

5. แบบประเมิน Suitability Test ของ DBSV ** /

6. บันทึกการให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลการเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ Fund Connext (CSS047/2018) /

7. หนังสือมอบอ านาจ / หนังสือยืนยันเจตจ านงให้ DBSV (CSS048/2018) /

8. หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก Mutual Fund (ATS Mutual Fund OPS 01/2018) /

9. หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก (ชุดธนาคาร) - ในกรณีท่ีลูกค้ายังไม่มีบัญชี ATS /

10. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ /

11. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก จ านวน 1 ฉบับ /

12. Supplementary /

             *กรณีลูกค้าต้องการเปิด -12 Wealth Advisor จะต้องเซ็น Supplementary และเปิด  Fund Connext ด้วย

            **ไม่จ าเป็นต้องท า หากเป็นลูกค้าท่ีรอบการทบทวน KYC & Suit ยังไม่ใกล้หมดอายุ หรือเพ่ิงได้ด าเนินการไปแล้ว

            *** หากต้องการแก้ไขบัญชีรับค่าขายของกองทุนทุก บลจ.ท่ีมีอยู่ให้ตรงกับ Fund Connext



ATS (Real Time)

BBL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SCB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BAY ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KTB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TTB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

UOB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ATS (Batch)

KBANK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Client's Cash at DBSV

SCB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BILL PAYMENT

BBL         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KBANK       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TMB         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SCB         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ลกูคา้สามารถซือ้กองทนุของบลจ. ทีม่บีัญชจีองซือ้ของบลจ. ตรงกบั ธนาคารทีล่กูคา้ให ้DBSV ตัดบัญช ีATS หรอืธนาคาร Bill Payment เทา่นัน้ โดยดจูากเครือ่งหมาย ✓

หมายเหต ุ: 

1. ปัจจบุันยงัไมส่ามารถซือ้กองทนุของ TISCOAM ผา่นระบบ FundConnext 

KKPAMABERDEEN ONEAMLHFUND TISCOAM

Bank Mapping for Fund Connext and Mutual ATS (as of 11-08-2022)

DBSV KASSET PRINCIPAL TALISAM EASTSPRINGBBLAM KTAM KSAM MFC UOBAMTHSCBAM



 ค ำขอแก้ไขแบบค ำขอเปิดบัญชี

เขียนท่ี วันท่ี

ตามท่ีข้าพเจ้า เลขท่ีบัญชี

ได้ตกลงและลงนามในแบบค าขอเปิดบัญชี เม่ือวันท่ี ต่อบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด

ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า ("บริษัท") ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะขอเปิดประเภทบัญชีเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 

วงเงิน(บาท)

บัญชีเงินสด บัญชีเงินสด-ออนไลน์

บัญชีแคชบาลานซ์ บัญชีแคชบาลานซ์-ออนไลน์

บัญชีเครดิตบาลานซ์ บัญชีเครดิตบาลานซ์-ออนไลน์

บัญชีให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending) (ไม่ต้องระบุวงเงิน) บัญชียืมหลักทรัพย์ (Borrowing)

บัญชีเงินสด/ เงินสด-ออนไลน์ ให้ยืมหลักทรัพย์ บัญชีเงินสด/ เงินสด-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์

บัญชีแคชบาลานซ์/ แคชบาลานซ์-ออนไลน์ ให้ยืมหลักทรัพย์ บัญชีแคชบาลานซ์/ แคชบาลานซ์-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์

บัญชีเครดิตบาลานซ์/ เครดิตบาลานซ์-ออนไลน์ ยืมหลักทรัพย์

บัญชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

บัญชีออนไลน์

บัญชีออนไลน์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

บัญชีตราสารหน้ี

บัญชีหุ้นกู้อนุพันธ์

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - Private Bank Direct Account

อ่ืน ๆ/ Others

ช่ือผู้รับประโยชน์จำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ และ/ หรือ สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ/ ช่ือผู้มีอ ำนำจควบคุม กำรท ำธุรกรรมในทอดสุดท้ำย 

โทรศัพท์ปัจจุบันท่ีบริษัทสำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำได้ ****

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ท่ีท างาน

โทรศัพท์มือถือ โทรสาร

 ( ระบุได้สูงสุด 2 หมายเลข )

อีเมล

กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ **

ท้ังน้ี เว้นแต่ข้อความในค าขอฉบับน้ีจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อมูล ข้อก าหนดและเง่ือนไข รวมถึงข้อตกลงในแบบค าขอเปิดบัญชีมาใช้บังคับ

กับค าขอฉบับน้ี โดยอนุโลม และให้ค าขอฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบค าขอเปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ีและความผูกพันระหว่างบริษัทกับข้าพเจ้า 

รวมถึงข้อมูล ข้อก าหนด และเง่ือนไข และข้อตกลงท่ีปรากฏในแบบค าขอเปิดบัญชีดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ตราสารในต่างประเทศ 

ส าหรับการให้บริการตามสัญญาการให้บริการนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีแนบมาพร้อมกันน้ี (ซ่ึงอาจมีการแก้ไขเป็นคร้ังคราว) ซ่ึงจะมีผลใช้บังคับกับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ - [Private Bank Direct Account] ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท่ีข้าพเจ้าให้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และ/ หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว 

ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบแจ้งข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ลงลำยมือช่ือผู้ขอเปิดบัญชี ตรำประทับ (ถ้ำมี)

(กรุณาลงลายมือช่ือให้ตรงกับตัวอย่างลายมือช่ือท่ีเคยให้ไว้กับบริษัท)

C
วันท่ี วันท่ี

ลงลำยมือช่ือพยำน/ ท่ีปรึกษำกำรลงทุน ลงลำยมือช่ือพยำน/ คู่สมรสให้ควำมยินยอม

วันท่ี วันท่ี CSS7/2019



สถานภาพ Marital Status*

คำนำหน้า Title*

ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality*

วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (ฺA.D.)*

Name - Surname (English)*
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)*

ประเภทหลักฐาน*
ID Type

FundConnext

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information
โสด Single สมรส Married

นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other

เลขที่ No. -- --

เลขที่ No. -- --

--

--

--

บัตรประชาชน ID Card

หนังสือเดินทาง Passport

ประเทศที่ออก Issuing Country

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card

เลขที่ No.

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

--วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

* Required

Page 1

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (ฺA.D.)

Name - Surname (English)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address*
ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

บัตรตลอดชีพ Not Expired

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document*

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone*
โทรสาร Fax

โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

อีเมล์ E-mail

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

วันที่ Dateชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name --

เขต/อำเภอ District/Amphurแขวง/ตำบล Sub-district/Tambon



FundConnext

* Required

Page 2

อาชีพ Occupation*

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน
If you choose the following occupations, Please also specify workplace address

เกษตรกร Agriculturist

กิจการครอบครัว Family Business

พนักงานบริษัท Corporate Employeeพนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife

อาชีพอิสระ Self-Employed

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner

พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest

นักการเมือง Politician

เกษียณอายุ Retirement

ข้าราชการ Government Employee

นักเรียน / นักศึกษา Student

แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse

นักลงทุน Investor

ครู / อาจารย์ Teacher

ประเภทธุรกิจ Business Type

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency

โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer

คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance / Assurance

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant

ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency

สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine

อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament

(เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)
If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business or Other

ตำแหน่งงาน Position

เลขที่ Address No.

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำงาน Company name

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening



FundConnext

* Required
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รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ)

0 - 15,000
15,001 - 30,000

500,001 - 1,000,000

30,001 - 50,000
1,000,001 - 4,000,000

50,001 - 100,000
4,000,001 - 10,000,000
> 10,000,000

100,001 - 500,000

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

Asset Value (Please specify)
(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)
(Assets include deposits, direct investments in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

บาท Baht

ตำแหน่งงาน Position

ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of income / Investment Fund *
ประเทศไทย Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)

Other countries (Please specify)

แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income*
เงินเดือน Salary
เงินออม Savings

ประกอบธุรกิจ Own Business

มรดก Inheritance

เงินเกษียณ Retirement Fund
อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

การลงทุน Investment

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address*

ตามที่อยู่ปัจจุบัน Current Address

ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace Address

โทรสาร Fax

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

เลขที่ Address No.

เขต/อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No. อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ไปรษณีย์ Post

ซอย Soi ถนน Roadชั้น Floorเลขที่ห้อง Room No.

ตามอีเมล (หากท่านเลือกช่องทางอีเมล บริษัทจะจัดส่งเอกสารในช่องทางอีเมลเป็นช่องทางหลัก)
E-mail (If you choose this option, your documents will be sent to your email address as a main contact channel)

(บริษัทจะจัดส่งเอกสารตามช่องทางที่ท่านเลือกหรือเป็นไปตามที่วิธีการนำส่งที่สามารถดำเนินการได้)
(Documents will be delivered according to the selected or available channel)

1. ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

วิธีการรับเอกสาร Mailing Method*

ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document
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วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective*
เพื่อการลงทุน For Investment

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits

เพื่อการเกษียณ Retirement Investment

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Bank Account for Subscription

ตามบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Same as Bank Account for Subscription
บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend*

บัญชีอื่นๆ (โปรดระบุ) Other Account (Please specify)

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ลำดับ
No.
1
2

3

4

Main Bank Account
บัญชีหลัก ธนาคาร

Bank Branch
สาขา

Account No.
เลขบัญชี

Account Name
ชื่อบัญชี

5

ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature
( )

อื่นๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

หมายเหตุ:
Remark:

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
For bank Account for subscription and bank Account for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the
account holder must be the same person.

2. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

คำรับรอง Statement of confirmation

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี
มีอำนาจในการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ
I confirm that the information provided in the account opening application form and relevant supporting documents are truthful,
complete and up-to-date, and I am the account owner who make decisions to buy and sell securities by oneself unless the
beneficiary is another person which I will inform the intermediary.
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ข้อกำหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเง่ือนไขดังต่อไปน้ี
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through
FundConnext service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant
(“Investor”) has signed such form as acknowledgement/agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions:

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อรับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดัง
ต่อไปนี้ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการใช้ต้นฉบับของคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนได้ลงนามทั้งที่เป็นลายเซ็น รวมถึง ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์
ไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสำหรับบริษัทจัดการทุกรายที่ผู้ลงทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีที่บริษัทจัดการใช้สำเนาของเอกสารข้างต้น (สำเนากระดาษ สำเนา
ในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสำเนาที่จัดเก็บในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด) หรือรูปแบบของ Text File โดยผู้ลงทุนตกลงให้สำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และใช้ผูกพัน
กับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
The terms and conditions for the mutual fund account opening as specified herein are an integral part of the mutual fund account opening application form through
FundConnext service with the participating Asset Management Company (“Asset Management Company”) whereby the mutual fund account opening applicant
(“Investor”) has signed such form as acknowledgement and agreement to be bound by and to comply with the following terms and conditions: The Investor accepts
and agrees that the Asset Management Company is able to use the original copy of the mutual fund account opening application form and relevant supporting
documents all previously signed by the Investor, including electronic signature, as documents for the mutual fund account opening for all the Asset Management
Companies in which the Investor intends to open the mutual fund account. In the event that the Asset Management Company uses the copy of the aforesaid
documents (hard copy, copy in the form of scanned information or copy stored in any other electronic format) or in text file format, the Investor agrees that
such copy is legally enforceable and binding upon the Investor as if they are the original documents.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม Terms and Conditions for the Mutual Fund Account Opening
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2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพื่อกำหนดความเสี่ยงของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถาม
เป็นครั้งคราวของบริษัทจัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้ง
ในรูปแบบอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่ภายหลังบริษัทจัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 เพื่อแจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้าง
ต้นไป หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลปัจจุบัน
ของผู้ลงทุน
The Investor represents and confirms that the information provided in the mutual fund account opening application form and relevant supporting documents, the
customer risk profile and/or the questionnaire prepared by the Asset Management Company from time to time, are truthful, complete, and up-to-date. Should there
be any changes to such information in the future; the Investor agrees to notify the Asset Management Company without delay, in a written form or in any other
form acceptable to the Asset Management Company. In case any subsequent contact is made by the Asset Management Company to the Investor by using the
method as specified in Clause 8 for the purpose of confirming or updating the aforementioned information and the Investor fails to notify the changes or does not
respond in accordance with the method and within the period of time prescribed by the Asset Management Company, the Investor accepts and agrees that the
Asset Management Company may use the latest existing information as the up-to-date information of the Investor.

(1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุน เช่น บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการที่กองทุน กองทรัพย์สินหรือ
นิติบุคคลที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศไปลงทุนที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
A person relating to the operation or investment of the Asset Management Company or the fund, such as affiliate(s) of the Asset Management Company,
fund manager, and/or Asset Management Company which the fund, assets, or the juristic person that the mutual fund invested in is situated outside Thailand
(if any);

(2) หน่วยงานทางการ ผู้กำกับดูแล องค์กรระหว่างประเทศ Exchange หรือ Self-Regulatory Organization ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)
Any state authority, regulatory body, international organization, Exchange or self-regulated organization both in Thailand and overseas (if any); and

(3) หน่วยงานอื่นใด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี) ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุน
Any other authorities, public and private both in Thailand and overseas (if any) deems necessary in order to achieve the Investor’s investment goals.

3. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
บัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับบริษัทจัดการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็น
เจ้าของข้อมูล
The Investor accepts and agrees to the Asset Management Company for the collecting, using, and/or disclosing, including sending or transferring outside Thailand
(hereinafter called “Processing”), personal data on the information in relation to the Investor’s mutual fund account that the Investor has with the Asset Management
Company to the following persons. The Asset Management Company will procure with the Processing of personal data to the extent necessary to achieve purposes
which have been notified to the Investor as data owner:

4. ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามที่บริษัทจัดการ หรือ กองทุนกำหนด หรือบริษัทจัดการ หรือ กองทุนไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ใช้
ความผิดของบริษัทจัดการ หรือ กองทุน เช่น การนำส่งข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน และเงื่อนไขการเปิดบัญชี
ผู้ลงทุนตกลงให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุน รวมถึงการปิดบัญชีกองทุนรวม และหรือดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อปิดบัญชีกองทุนรวม
ของผู้ลงทุนได้ โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการดำเนินการดังกล่าว
The Investor acknowledges that in an event the Investor fails to comply with the requirement of the Asset Management Company or the fund, or in an event where
the Asset Management Company or the fund fails to procure with the Processing of personal data, which such failure is not attributable to the Asset Management
Company or the fund, such as the delivery of information and document for the compliance under the both domestic and foreign laws, including terms under the
fund prospectus and conditions for the mutual fund account opening, the Investor agrees that the Asset Management Company may suspend any services related to
the Investor’s mutual fund account including the closing of the Investor’s mutual fund account, and/or proceeding with the redemption of investment units for the
closing of the Investor’s mutual fund account. The Investor agrees not to demand/claim for any damages arising thereof from the Asset Management Company.
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5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุผล
ใดๆแก่ผู้ลงทุน และการตัดสินใจของบริษัทจัดการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิที่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไข
และข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
The Investor acknowledges and agrees that the Asset Management Company reserves the right not to approve or accept the mutual fund account opening
application form or not to proceed with any transaction of the Investor in whole or in part without having to provide any reason to the Investor and the decision of
the Asset Management Company is deemed final. In this regard, the right reservation pursuant to the terms of service, the duty of the Asset Management Company
specified in the fund prospectus and other conditions and terms prescribed by the Asset Management Company shall be included.

6. ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน “แบบฟอร์มคำสั่ง” ของผู้ลงทุนให้กับบริษัทจัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุน
ส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถือเอาข้อมูลคำสั่งที่บริษัทจัดการ
ได้รับจากบริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึ่งผู้ลงทุนได้ลงนาม และยื่น “แบบฟอร์มคำสั่ง” ในการทำรายการดังกล่าวต่อบริษัทจัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง
สมบูรณ์และใช้อ้างอิงสำหรับการทำรายการของผู้ลงทุนได้
In an event that the distributor sends a subscription/redemption/switching order “order form” of the Investor to the Asset Management Company through
FundConnext service or the Investor sends a subscription/redemption/switching order through the system of the FundConnext service provider, the Investor agrees
that the information on the order received by the Asset Management Company from the FundConnext service is binding upon the Investor as if the Investor has
signed and sent such “order form” to the Asset Management Company and shall constitutes a complete and correct evidence and is admissible in all respect, which
can be used as a reference to the transaction conducted by the Investor.

7. ผู้ลงทุนยืนยันว่าได้รับทราบและศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และหรือคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF , SSFX , RMF ก่อนลงทุนแล้ว รวมถึงได้รับทราบข้อมูลและคำเตือนดังนี้
The Investor confirms that the Investor had acknowledged and studied the fund prospectus and fact sheet and/or the investment handbook of the SSF, SSFX, RMF
prior to the investment, including the information and warning as follows:

(1) คำเตือนและข้อมูลต่างๆของกองทุนที่จะลงทุน เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง
The warning and general information of the fund to be invested in, such as characteristic, risk, fees, and liquidity of the fund;

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้)
The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The Investor may earn a larger or smaller sum than the original
principal invested and proceeds from redemption may not be paid within the prescribed period. Furthermore, investment unit may not be redeemed as
instructed;

(3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อคำแนะนำที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
The provision of information which are truthful to the fact and up-to-date would be beneficial to the advice to be received by the Investor; and

(4) บริษัทจัดการมิได้เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ดังนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด และผู้ลงทุนมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเอง นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSF, SSFX, RMF และ LTF ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ
หรือนำไปเป็นประกันได้
The Asset Management Company is not tax advisor, therefore, the Investor has the duty to study the conditions and tax benefit as prescribed by the Revenue
Department, and the duty to examine the conditions of its tax benefit itself. Moreover, the Investor is not permitted to distribute, sell, transfer, pledge or place
as security, the investment unit of the SSF, SSFX, RMF, and LTF invested prior to 1 January 2020.

8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสั้น (SMS) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสื่อสังคมออนไลน์
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ที่อยู่ที่ระบุไว้
ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ที่ผู้ลงทุน download ไว้หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ที่ผู้ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิ่มชื่อเพื่อรับข้อมูลไว้ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเอง หรือมีผู้รับไว้หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
สำหรับในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ที่กล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการ
ก็ดีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์(email address) หรือที่อยู่ที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็ดี
ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
For any communication, contact, letter and/or notice and/or any other documents or information to be made/sent to the Investor, the Asset Management Company
may use various means be it via telephone, facsimile, SMS, email, registered or unregistered mail, physical delivery, applications, online social media (such as LINE,
WhatsApp, Messenger or Facebook) or any other communication methods. In the event information is sent via telephone number, facsimile number or email address
specified in the mutual fund account opening application form or as latest changes notified in written to the Asset Management Company or via application
downloaded by the Investor or disseminated on an online social media followed by or subscribed to by the Investor, it shall be deemed that the information has
been duly sent to the Investor regardless of whether the information has been received by the Investor or other person or whether the information has been read.
In the event that the information cannot be sent because the Investor changes his/her domicile or address, or his/her domicile has been demolished without any
notification of such change or demolition in writing to the Asset Management Company, or because the telephone number, facsimile number, email address or
address last notified by the Investor in writing is incorrect or not updated, the Investor shall be deemed to have duly received and acknowledged the letter, notice,
information or any other document sent from the Asset Management Company.

9. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้และเพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และการปฏิบัติให้ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
การเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าว
เสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และหรือบุคคล
แต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
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In order for the Asset Management Company (including all funds under the management of the Asset Management Company), distributor and persons relating to the
fund to be able to comply with their duty under the relevant domestic and foreign laws (including FATCA, the law on anti-money laundering and the law on the
prevention and suppression of financial support to terrorism) and to reduce the procedure for the submission of documents, agreement on the duty of the Investor,
any information, confirmation and consent related to self-identification and disclosure of information/withholding tax (including FATCA Form and documents referred
to in FATCA Form) by the Investor (hereinafter called “Documents and Information”) to each of the aforesaid persons subject to the terms and conditions of this
mutual fund account opening, in case the Investor gives or will give the Documents and Information to any of the aforesaid persons, the Investor agrees and
consents to such persons including their representatives to use such Documents and Information as if the Investor has given such Documents and Information to all
the aforesaid persons, and all of such aforesaid persons are entitled to send/use the Documents and Information among themselves. The Asset Management
Company and/or each of the aforesaid persons reserve the right to subsequently request additional Documents and Information from the Investor.

10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแบบฟอร์มซื้อขายหรือแบบฟอร์มสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิ่มเติมของบริษัทจัดการแต่ละรายได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการดังกล่าว
The Investor agrees to be bound by the details as specified in the mutual fund prospectus, the terms and conditions in the subscription/redemption/switching forms,
the rules and procedures relevant to the unitholders as well as any terms and conditions for the mutual fund account opening in addition to this terms and
conditions for the mutual fund account opening form as prescribed by the Asset Management Company. The Investor may examine the rules and procedures
relevant to the unitholders as well as the additional terms and conditions for the mutual fund account opening of each Asset Management Company on its
relevant website.

11. บริษัทจัดการ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในอนาคต) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ลงทุนตกลงที่จะทำความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว
โดยผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับ
สนุนการขายและรับซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวแล้ว
ในกรณีผู้ลงทุนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลผู้ลงทุนเองแก่บริษัทจัดการผู้ลงทุนรับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
ที่ผู้ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี)
ผู้ลงทุนได้รับความยินยอม หรือรับรองว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
ผู้ลงทุนรับรองว่าผู้ลงทุนได้แจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 แก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนรับรองว่าบริษัทจัดการสามารถเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องตามข้อ 11 ซึ่งอาจมีการแก้ไข
เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมฉบับนี้
The Asset Management Company has prescribed for the personal data protection policy or privacy policy (including as amended, altered, or added in the future) in
order to specify the purposes in Processing personal data, including the rights of Investor as data owner. In this regard, the Investor agrees to study and acknowledge
the personal data protection policy and privacy policy, which is accessible via the Asset Management Company’s website, and has further studied the personal data
protection policy and privacy policy of the relevant distributor on such distributor’s website.
In case the Investor provides to the Asset Management Company personal data of persons other than the Investor’s own personal data, the Investor represents to
examine the accuracy and completeness of the personal data of other person provided by the Investor to the Asset Management Company, and notify the Asset
Management Company of any change in the personal data provided (if any).
The Investor has been consented or represents that the Investor is able to rely on other legal basis for the collection, use, disclose, and/or the transfer of such
person’s personal data pursuant to the applicable laws.
The Investor represents that the Investor has notified such person of the relevant personal data protection policy or privacy policy pursuant to Clause 11, and the
Investor represents that the Asset Management Company is able to collect, use, disclose, and/or transfer personal data in accordance with the purposes as specified
in the relevant personal data protection policy or privacy policy according to Clause 11 which may be amended from time to time, including all purposes as
specified in this terms and conditions for the mutual fund account opening.

12. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งจะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้วก็ตาม
The Investor acknowledges and agrees that this terms and conditions of the mutual fund account opening remains effective upon the Investor, even though it
subsequently appears that the Asset Management Company or any distributor cancelled or no longer uses the FundConnext service
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1. ปัจจุบันท่านอายุ Please indicate your age

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
Questions 1-10 are used to assess the suitability of your Investment

2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
What is the proportion of your total expenses at present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

ก. ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 60 years old or older ค. 35 – 44 ปี 35 - 44 years

ก. มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด More than 75% of total income
ข. ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด Between 50% and 75% of total income
ค. ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 25% to less than 50% of the income
ง. น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด Less than 25% of total income

3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร What is your current financial status?
ก. มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน Less assets than liabilities
ข. มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน Assets equal liabilities
ค. มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน More assets than liabilities
ง. มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว

Having financial freedom for retirement life
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

Do you have any investment experience or knowledge in the following types of investment products?
ก. เงินฝากธนาคาร Bank Deposits
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล Government Bond or Government Bond Funds
ค. หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ Debentures or Mutual Funds

6. ความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน คือ
What is your risk tolerance?

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใด
มากที่สุด
When considering sample picture below showing the potential returns of different investment portfolio, which
investment portfolio are you most willing to invest in?

ก. เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ต่ำได้
Focus on opportunity in preserving original investment safely and receiving small consistent return

Focus on opportunity in receiving consistent return but may take risk of losing some original investment

Focus on opportunity in receiving higher return but may take risk of losing more original investment

Focus on the highest long-term return but may take risk of losing most of the original investment

ข. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง

ค. เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น ึ

ง. เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้

ง. หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets

5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ What is your investment period target?
ก. ไม่เกิน 1 ปี Less than 1 year
ข. ตั้งแต่ 1 แต่น้อยกว่า 3 ปี 1 to less than 3 years

ค. ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี 3 to 5 years

กำไร Profit

30%
20%
10%
0%

2.5%

-10%
-20%

ขาดทุน Loss

ง. มากกว่า 5 ปี More than 5 years

ข. 45 – 59 ปี 45 - 59 years ง. น้อยกว่า 35 ปี Under 35 years

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor
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7%
15%

-5%-1%

25%

-15%
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10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the value of your investment decreased to 85,000 Baht.
What will you do?

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)
Questions 11 - 12 are used as additional information for guidance (Scores will NOT be counted)
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงโดยตรงเท่านั้น
Apply only to investment in derivatives and structure note

ก. ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง Panic and want to sell the remaining investment
ข. กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่เสี่ยงน้อยลง
Worried and will change some investment into less risky assets

ค. อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
Continue holding the investment and wait until the investment rebounds

ง. ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยต้นทุน
Remain confident since it is long-term investment and will invest more to average cost

11.หากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตรา
ที่สูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด

ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ Apply only to offshore investment
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด

In addition to investment risk, are you able to accept foreign exchange rate risk?
ก. ไม่ได้ No ข. ได้ Yes

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา Suitability test for Individual Investor
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Successful derivatives and structure notes investment has high return. On the other hand, investors can lose
all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value of your investment has decreased?
ก. 5% หรือน้อยกว่า 5% or less
ข. มากกว่า 5%-10% More than 5%-10%

ค. มากกว่า 10%-20% More than 10%-20%
ง. มากกว่า 20% ขึ้นไป More than 20%

8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
If you invest in assets that have chances to receive high return but also have chances to receive high loss,
how would you feel?
ก. กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน Worried and afraid of loss
ข. ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง Uneasy but somehow understand
ค. เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง Understand and accept the fluctuations
ง. ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
Not concerned about the large potential loss and expect that the return may increase

ก. กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
Investment portfolio 1 (has chance to receive 2.5% return without any loss)

Investment portfolio 2 (has chance to receive 7% highest return but may lose up to 1%)

Investment portfolio 3 (has chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)

Investment portfolio 4 (has chance to receive 25% highest return but may lose up to 15%)

ข. กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%

ค. กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%

ง. กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
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ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน Part 1 : Assessment Scores

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน Part 2 : Assessment Result

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน Part 3 : Basic Asset Allocation

ตอบ ก. = 1 คะแนน Answer ก = 1 point ตอบ ข. = 2 คะแนน Answer ข = 2 points
ตอบ ค. = 3 คะแนน Answer ค = 3 points ตอบ ง. = 4 คะแนน Answer ง = 4 points

For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be
selected.

สำหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

สำหรับเจ้าหน้าที่ For Staff
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คะแนน

น้อยกว่า 15 Below 15 1

2

3

4

5

เสี่ยงต่ำ Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

15-21

22-29

30-36

37 ขึ้นไป Over 37 scores

ระดับ ประเภทนักลงทุน
Total Scores Level Investor Type of Risk

ประเภทผู้ลงทุน
Investor Type of Risk

เสี่ยงต่ำ Low

คะแนนรวมที่ได้ Total Scores

ลงชื่อผู้ประเมิน Assessor Name

วันที่ Date ............../.............................../......................

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ Inspector Name

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
Moderate to Low

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
Moderate to High

เสี่ยงสูง High

เสี่ยงสูงมาก Very High

>60%

<20%

<10%

<10%

<5%

<70%

<60%

<40%

<30%

<20%

<20%

<10%

<30%

<40%

>60%

<10%

<5%

<10%

<20%

<30%

ตราสารหนี้ระยะสั้น

Short-Term Fixed
Income Funds

Deposits and
Fixed Income

Funds

Long-Term

เงินฝากและ
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ตราสารหนี้ภาครัฐ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
Debenture

สัดส่วนการลงทุน Asset Allocation

ตราสารทุน
Equity Fund

การลงทุนทางเลือก*
Other Options

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Including consumer products and derivatives products

( )

( )













แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน/ Suitability Test 

สำหรับบุคคลธรรมดา/ For individual 

สำหรับนิติบุคคล/ For corporate 







ลงลายมือชื่อผู้ประเมิน/ลูกค้า/ Signature of assessor/client 

วันที่/ Date 



CSS 047/2019 

บันทึกการใหความยินยอมการใชขอมูลการเปดบัญชีกองทุนรวมผานบริการ FundConnext 

วันท่ี .........................................................  

ขาพเจา ............................................................................................. เจาของบัญชีกองทุนรวม 

บัญชีเลขท่ี  ซึ่งไดเปดบัญชีกองทุนรวมผานบริการ 

FundConnext กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่เขารวมโครงการ โดยขาพเจาไดจัดทํา และ/หรือ

ลงนามในเอกสารตาง ๆ อาทิเชน (แตไมจํากัดแตเพียง) แบบฟอรมชุดการกรอกขอมูล แบบแจงสถานะ

ความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน (FATCA Form)  แบบฟอรมคําขอแกไขขอมูล 

แบบฟอรมคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  ท่ีเก่ียวของกับบัญชีกองทุนรวมผานบริการ 

FundConnext (“เอกสาร”)  ไวกับ บริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุนท่ีเขารวมโครงการ น้ัน 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมใหบริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

(บริษัท ฯ ) สามารถนําขอมูลที่ปรากฎในเอกสารดังที่กลาวขางตนทั้งท่ีมีอยูในปจจุบันและอาจมีขึ้นไดใน

อนาคตไปใชเพื่อเปนสวนหนึ่งของขอมูลสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา และบัญชีอ่ืนใดที่ขาพเจามีกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและนโยบายของบริษัทฯ ได  และเพื่อคงไว

ซึ่งประโยชนของลูกคาอีกไดโดยสมบูรณ 

พรอมกันน้ีขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ นําเลขท่ีผูถือหนวย (Unit Holder) และขอมูลตาง ๆ  

ของขาพเจาที่ไดใหไวกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนผานบริษัท ฯ เขาสูระบบ FundConnext 

เพื่อใหบริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม และตัวแทนของบริษัท ฯ บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนที่ไดรับการแตงต้ังหรือไดรับการมอบหมายจากบริษัท ฯ  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสามารถ

ดําเนินการตาง ๆ และการทํารายการโดยใชขอมูลและเลขท่ีผูถือหนวย (Unit Holder) ดังกลาวได 

รวมถึงขาพเจามีความประสงคที่จะขอใชบริการ Wealth Advisor ของบริษัทฯ พรอมท้ัง การ

ใหบริการการรับคําสั่งซื้อ ขาย และ สับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยทางโทรศัพท 

เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงนามไวการใหความยินยอมไวเปนสําคัญ 

ลงชื่อ ............................................................................ 

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

11 11 11 11 11 11 







หนังสอืยนิยอมการโอน/หกับัญชเีงินฝาก 

 
 

 

 บรษิัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชนั 9, 14-15 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

989 Siam Piwat Tower, 9th, 14th-15th, Rama 1 Rd. Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel. 0-2857-7000 : 7550-7560 www.dbsvitrade.com 

            

           ทําที …………………………………………………………………. 

           วันท ี…………………………………………………………………. 
 

 
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………….ได้เปดบญัชีซือขายหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส  

(ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท) บัญชเีลขที        หรือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที                                  

          ได้ทําการซือขายหน่วยลงทุน กับบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที บริษัท 

ได้รับการแต่งตังให้เปนตัวแทนสนับสนนุการซอืขาย รับซือคนื และสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนนัน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทจีะให้ บริษัท ดําเนนิการโดยถอื

เปนการให้ความยนิยอมของข้าพเจ้า ทีจะให้บริษัทแจ้งธนาคารทําการหักบญัชี หรือ โอนเงนิออกจากบัญชีของข้าพเจ้า ตามรายละเอียด ดังน ี

การสังซือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านบริษัทและทกุครงัทีข้าพเจ้ามคํีาสังให้ทําการชําระราคาด้วยการหักบัญชีเงนิฝาก  ข้าพเจ้าขอให้บริษัท 

ดําเนนิการชําระราคาสําหรับการสังซือหน่วยลงทุนทีข้าพเจ้าไดส้งัซือและแจ้งให้ชําระราคาโดยการหักบญัชเีงินฝากธนาคารของข้าพเจ้า ดังนี 

หักบญัชเีงินฝากธนาคารทใีช้ชําระราคาในการซือขายหลักทรัพยก์ับบริษัท เชน่เดียวกับบญัชีเลขท ีทไีด้ระบไุวข้้างตน้ 

หักบญัชเีงินฝาก ตามรายละเอียดดังน ี(กรณีทีไม่ได้เปดบญัชีซือขายหลักทรัพย์) 

     ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)       ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)            ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน)             

     ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)               ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)            ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)       

     ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)                          อืน ๆ   โปรดระบ ุ                                           

สํานักงานใหญ่/สาขา    ชือเจ้าของบญัชี                                                       

ประเภทบญัชี           ออมทรพัย ์        กระแสรายวัน    บัญชีเลขที   

เพอืเปนการชําระหนี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ทีมีต่อการสังซือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทีดําเนนิการโดยบริษัทจากข้าพเจ้า 

ให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทจัดการตามจํานวนทีปรากฏในการสังซือโดยโอน ไปทบีัญชีของบริษัท เพอืดําเนินการชําระราคากับบริษัทจัดการ โดยถือเปน

การกระทําของข้าพเจ้าเองทุกประการ 

 สําหรับวิธีการหักบญัชีให้เปนไปตามขอ้ตกลงทีบริษัทได้ตกลงไว้กับธนาคาร โดยข้าพเจ้าได้รับทราบข้อตกลงเช่นว่านันแล้ว และการดําเนนิการ

หักบญัชดีังกล่าวข้างต้น ขอให้บริษัทดําเนินการแยกต่างหากออกจากการดําเนนิการหกับญัชีเพอืการอนื  หากบริษัทไม่สามารถหักบญัชเีงินฝากธนาคาร

ของข้าพเจ้าได ้เนอืงจากเงินในบญัชีมไีมพ่อ หรือ  ระบบของธนาคารและ/หรือบริษัทไม่สามารถดําเนินการได้ หรอื ไมว่่าด้วยเหตผุลใด ข้าพเจ้ายินยอมให้

บริษัททําการยกเลิกรายการซอืดังกล่าวและไม่มกีารส่งรายการซือไปยังบรษัิทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนันได้โดยทันท ีโดยไมจ่ําต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

ล่วงหน้าก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบภาระผูกพันทีอาจเกดิขึนจากการยกเลิกดังกล่าว 

 ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทจะสามารถดําเนินการซือกองทุนของบริษัทจัดการทีมีบญัชีจองซือหน่วยลงทุนทีเปดไว้กับธนาคารทตีรงกับธนาคารที

ข้าพเจ้าแจ้งไว้ ตามหนังสือยนิยอมการหักบญัชเีงินฝากฉบบันีเท่านนั ทงันขี้าพเจ้าทราบวา่สามารถดําเนินการซือกองทุนของบริษัทจัดการได้โดยใช้วิธีการ

ชําระเงินอืน เชน่ เช็ค ( เรียกเก็บเงินไดแ้ล้ว ) Bill Payment  การโอนเงิน หรือการโอนเงนิหลกัประกันทขี้าพเจ้ามอียู่กับบริษัท เปนต้น 

 

จึงเรยีนมาเพือโปรดดําเนนิการ 

  

                                                                    ลงชือ .................................................... ผูใ้ห้ความยินยอม  

                                                                           (                                                    ) 

 

                                                                 ลงชือ .................................................... พยาน / คู่สมรสให้ความยินยอม 

                                                                           (                                                     ) 

 

                                                                 ลงชือ .................................................... พยาน  

                                                                          (                                                     )                          

 

  



 หนังสอืยนิยอมใหห้กับัญชเีงินฝาก 
 
 
 
 
 

 

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS Vickers Securities (Thailand) Co.,Ltd. 

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชนั 9, 14-15 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

989 Siam Piwat Tower, 9th, 14th-15th, Rama 1 Rd. Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel. 0-2857-7000 : 7550-7560 www.dbsvitrade.com 

 วันท.ี....... เดือน ........................ พ.ศ .............. 
  

เรียน ผู้จัดการธนาคาร...................................................  จํากดั (มหาชน)  (“ธนาคาร”)  

สํานักงานใหญ่/ สาขา ............................................................ 
  

ข้าพเจ้า .................................................................................................. บตัรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดนิทาง เลขที ...........................................................  

ชือบัญชี ...................................................................................................................................... เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน  

บัญชเีลขที (10 หลัก) 

สถานทตีิดต่อเลขท.ี.........................ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.................................. 

จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.............................โทร.................................................E-mail………………………………..……………………………………………. 
 

 มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงนิจากบัญชเีงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนําส่งเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงนิฝากของบริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิค

เคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อไปนี เรียกว่า “บริษัท” ) และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท (ตามทีระบุด้านล่างนี) และ/หรือ บัญชีอืนใดซึงบริษัทจะเปลียนแปลงหรอื

กําหนดเพมิเติมในอนาคต เพอืชําระหนี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษัท ตามจํานวนเงินทีปรากฏในใบแจ้งหนี หรือระบบสอืสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ 

หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือคําสงั (ต่อไปนี เรียกว่า “คาํสัง”) ทธีนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอืนใด

ทไีด้รับแต่งตังหรอืมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือในนามของบริษัท 

ทังนี  ข้าพเจ้าตกลงชําระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าว ให้แก่ธนาคารตามที

ธนาคารกําหนด  โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอืนใดของข้าพเจ้าทีมีอยู่กับธนาคาร เพือชําระค่าบริการ 

และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระหนี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงิน

ทรีะบใุนคําสงัตามทีธนาคารได้รับนนัไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏในคําสงัเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลง

ทจีะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทังน ีข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรยีกร้อง หรือฟองร้องให้ธนาคารชดใช้ และ/หรือ คืนเงนิทีธนาคารได้

หักและโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีหักชําระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้า

ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้า ต่อเมือมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่านัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่

ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อยา่งใด เนอืงจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนันได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/

หรือ จากใบรับเงนิ และ/หรือใบเสร็จรบัเงนิของบริษัทอยู่แล้ว 

ในกรณีทีเอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขทีบัญชีเงินฝากทีระบุในหนังสือน ีได้เปลียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้

หักบัญชีเงินฝากฉบับนีคงมีผลใช้บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากทีได้มีกาเปลียนแปลงเอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขทีบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วยทุกประการ การ

ขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือนีให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทําหนังสือนีและให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณ์อักษรให้

ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชือ...............................................................   ผู้ให้ความยินยอม (ตามทีให้กบัธนาคาร) 

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

 

สําหรบับรษัิท สําหรบัธนาคาร 

             
               COMPANY  CODE 
                

รบัรองว่าผู้ให้ความยินยอมเปนลูกค้าของบริษัท 
 

          ลงชอื .............................................................................. 
                 (...............................................................................) 
              บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

                       วันท.ี.........../................./.......................... 
 

 
ธนาคารตกลงดําเนนิการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญช ี
ธนาคารไม่สามารถดําเนินการได้เนอืงจาก 
                 บญัชีปดแล้ว                     ลายมือชือไม่ถูกต้อง 
                เลขทบีัญชีไม่ถกูต้อง          อืนๆ..................... 

 
       ลงชือ ...................................................................................... 
                (....................................................................................) 

ลายมือชือผู้รบัมอบอํานาจสาขา 
วันท.ี.........../................./.......................... 



เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้
would like to change following information as a unitholder

FundConnext

ข้าพเจ้า I,

ข้อมูลส่วนบุคคล Personal Information
ข้อมูลนิติบุคคล Juristic Investor Information

เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ - นามสกุล Change Title, Name - Surname

เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล Change Juristic Investor Name
เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อของนิติบุคคล Change Juristic Investor contact person

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน Change Bank Account for Subscription

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ Change Address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ Residence Registration 
Address / Address in Home Country
ท่ีอยูท่ี่ทํางาน Work Address

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ Contact Address

เปลี่ยนแปลงคำสั่งหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล
Change the deduction of Withholding Tax against Dividend Payment

ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Consent ไม่ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย Do not consent

เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ Change other information

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address

บัญชีหลัก ธนาคาร สาขา เลขบัญชี ชื่อบัญชี
Main Bank Account Bank

เพิ่ม
Add

ยกเลิก
Cancel Branch Account No. Account Name

บัญชีหลัก ธนาคาร สาขา เลขบัญชี ชื่อบัญชี
Main Bank Account Bank

เพิ่ม
Add

ยกเลิก
Cancel Branch Account No. Account Name

เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล
Change Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

เลขบัตรประชาชน ID Card

กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะในช่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข พร้อมแนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
Please fill in the information you would like to amend/update and attach the related document(s)

แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล Amendment Form

(โปรดแนบแบบฟอร์มการขอหักบัญชีเงินฝาก) (Please attach Consent Letter for Automatic Direct Debit)

เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.

เปลี่ยนอีเมล์ Change E-mailเปลี่ยนเบอร์มือถือ Change Mobile
เปลี่ยนลายเซ็นผู้ถือหน่วยลงทุน Change Unit Holder's Signature

ลายเซ็นเดิม Old Signature ลายเซ็นใหม่ New Signature
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วันที่ Date --

โทรศัพท์ Telephone

เลขที่ Address No.
ซอย Soi

อำเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หมู่ที่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban

ตำบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province ประเทศ Country

ชั้น Floor

   แก้ไขทุก Unit Holder ID  แก้ไขเฉพาะ Unit Holder ID         
 ในบลจ.....................................

          แกไ้ขบัญชีค่าซื�อ/ขายตั�งแต่วันที� .......................................โดยไม่มีผล
          ย้อนหลัง                  กับ Unit Holder ID เดิมที�มีอยู่ (Account Information)
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หากนิติบุคคลมีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ ต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้
In case of juristic person authorize attorney, the following documents are required

หนังสือมอบอำนาจ Power of Attorney
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ Copy of ID Card of Grantor and Attorney

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (แล้วแต่กรณี)
Documents related to changed/modified information (Required for some cases)

สำเนาทะเบียนสมรส Copy of Marriage Certificate
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล Copy of name change certificate
สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก Copy of front page of Passbook

อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

สำเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
Copy of certificate for corporate name change (Issued within 6 months)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการและยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะมีผลทันทีเมื่อ
นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
I/we certify the correctness of the above information and accept that the change shall occur immediately after
the Registrar has entered the information into the system.

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

( )

เอกสารแสดงตน (ยื่นทุกกรณี) Identity Document (Required for all cases)
หลักฐานและเอกสารประกอบ Supplimentary Document

บุคคลธรรมดา Individual Investor
สำเนาบัตรประชาชน Copy of ID Card

สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่ลงนาม
Copy of ID Card of Authorized Director

นิติบุคคล Juristic Investor
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)
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