
คาํขอเปิดบญัชีกองทุน (เพิ�มเติม)  
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

 

            

สําหรับกรณีมผู้ีเกี�ยวข้องกบับัญชีมากกว่า 1 คน 

 

 
 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุกบั บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จํากดั                  เลขที)ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
.                                      
              
คาํนําหน้า                           นาย                     นาง                    นางสาว                    อื)น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………......................………........…        

ชื)อผูถ้อืหน่วยลงทุน ………………………………………………………………………………………………………………………..……      วนัเดอืนปีเกดิ (ระบุเป็น ค.ศ) 
                                                                                                                                                                                                     
ชื)อภาษาองักฤษ ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………............................… อาย ุ….….…............ ปี  
 
ประเภทบตัร          บตัรประชาชน          บตัรขา้ราชการ          หนงัสอืเดนิทาง          อื)นๆ (โปรดระบุ)………………………..……  สญัชาต…ิ………………..………   ถิ)นที)อยู่ (ประเทศ) ….……………..…….….........….. 
 

เลขที)                                                                                                      ออกโดย……………………….……….. วนัที)ออก………………………………..…… วนัที)หมดอายุ …………………...………...........….. 
                                                                                            
สถานภาพ           โสด           หย่า           หมา้ย           สมรส (โปรดระบุชื)อ-สกลุ คูส่มรส) .................................................................................................... บตัรประชาชนเลขที) ............................................................... 
 
วฒุกิารศกึษา  �  ตํ)ากวา่ปรญิญาตร ี  �  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่   �  ปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่   �  สงูกวา่ปรญิญาโท   �  ไมร่ะบุ   
 
ชื)อบุตรที)ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ   1)....................................................................................................................................................................  วนัเดอืนปีเกดิ .................................................................................................... 

 (อายุตํ)ากวา่ 20 ปี)              2).....................................................................................................................................................................  วนัเดอืนปีเกดิ ................................................................................................... 

ที)อยู่ตามทะเบยีนบา้น................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ที)อยู่ปจัจุบนั  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

สถานที)ทาํงานของผูข้อเปิดบญัช.ี............................................................................................................................ ตําแหน่งงาน ....................................................................................  โทร. ................................................. 
วตัถปุระสงคใ์นการลงทุน (Objective) แหล่งที�มาของเงินลงทุน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) รายได้ต่อเดือน (เลือกข้อใดข้อหนึ�ง) 

� ออมเงนิ  

� สรา้งผลตอบแทน 

� ใชจ้่ายยามเกษยีณ  

� ลงทนุเพื)อประโยชน์ดา้นภาษ ี

� เงนิเดอืน / คา่จา้ง  

� เงนิปนัผล / ดอกเบี?ย / เงนิออม 

� ธุรกจิสว่นตวั 

� มรดก / ของขวญั 

� น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 50,000 บาท  

� 50,001 – 100,000 บาท  

� 100,001 – 300,000 บาท  

� 300,001 – 500,000 บาท  

� 500,001 – 1,000,000 บาท  

� 1,000,001 บาทขึ?นไป  � อื)นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... � อื)นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................... 

อาชีพ (Occupation) เลือกข้อใดข้อหนึ�ง ประเภทธุรกิจ (เลือกข้อใดข้อหนึ�ง)  

� รบัราชการ  / พนกังานรฐัวสิาหกจิ  
� พนกังานบรษิทัเอกชน  
� นกัการเมอืง  

� แพทย์ / พยาบาล  
� เจา้ของกจิการ  
� อาชพีอสิระ  

� การเงนิ/ธนาคาร  

� อสงัหารมิทรพัย์  

� สาํนกังานกฎหมาย / บญัช ี 

� ประกนั 

� โบสถ์ / วดั / มลูนธิ ิ 

� สหกรณ์ 

� การทอ่งเที)ยว  

� ธุรกจิคาสโินและการพนนั  

� โรงงานผลติอาวธุยุทโธปกรณ์ 

� ธุรกจิโอนเงนิออกนอกประเทศ 

� ธุรกจิสง่ออก/นําเขา้  

� ธุรกจิคา้ขายอญัมณ ี/ วตัถุโบราณ / คา้ทอง 

� อื)นๆ (โปรดระบุ) ............................................. 

....................................................................... � อื)นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................... 

เป็นนักการเมอืงหรือเป็นผู้เกี�ยวข้องกบันักการเมอืง 
  

� ไมเ่ป็น / ไมเ่กี)ยวขอ้ง            � ประวตักิารกระทําความผดิตามกฎหมายฟอกเงนิในชว่ง 3 ปีที)ผา่นมา   � ไมม่ ี   �  ม ี                � มตีาํแหน่งทางการเมอืง / มคีวามสมัพนัธเ์กี)ยวขอ้ง .............................................................         

โดยการลงลายมอืชื)อขา้งลา่งนี? ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูที)กรอกขา้งต้นเป็นจรงิ และเป็นปจัจุบนัทกุประการ หากมกีารเปลี)ยนแปลงขอ้มลูใด ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ีขา้พเจา้รบัทราบและ ตกลงที)จะปฏบิตัแิละ

ผกูพนัตามเงื)อนไขที)ปรากฏในหนงัสอืชี?ชวนของกองทนุของบรษิทัจดัการหรอืที)บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงัทุกประการ 

 
   ลงชื)อผูข้อเปิดบญัช ี/ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม � ..............................................................................................     ลงชื)อผูข้อเปิดบญัชรีว่ม � ….........…......................…...…………………………….................................... 
                                                           (……………...……………………………………….....…………)                                       (…………...........…..................................……………………………………….)          

สาํหรบัตวัแทนขาย  สาํหรบันายทะเบียน  

ชื)อตวัแทน / สาขา.......................................................................... 

ผูแ้นะนําการลงทุน......................................................................... 

ผูอ้นุมตั.ิ.................................................................................. 

รหสัผูแ้นะนําการลงทุน        

 KYC Level  ……………..…... 

Risk Profile  ………………….. 

ผูบ้นัทกึรายการ................................................... 

ผูอ้นุมตั ิ.............................................................. 
 

 วนัที) …………….………….......…………………………..….......... 

 

ตน้ฉบบั สาํหรบับรษิทัจดัการ / นายทะเบยีน 
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� เงนิปนัผล / ดอกเบี?ย / เงนิออม 

� ธุรกจิสว่นตวั 

� มรดก / ของขวญั 

� น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 50,000 บาท  

� 50,001 – 100,000 บาท  

� 100,001 – 300,000 บาท  

� 300,001 – 500,000 บาท  

� 500,001 – 1,000,000 บาท  

� 1,000,001 บาทขึ?นไป  � อื)นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... � อื)นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................... 

อาชีพ (Occupation) เลือกข้อใดข้อหนึ�ง ประเภทธุรกิจ (เลือกข้อใดข้อหนึ�ง)  

� รบัราชการ  / พนกังานรฐัวสิาหกจิ  
� พนกังานบรษิทัเอกชน  
� นกัการเมอืง  

� แพทย์ / พยาบาล  
� เจา้ของกจิการ  
� อาชพีอสิระ  

� การเงนิ/ธนาคาร  

� อสงัหารมิทรพัย์  

� สาํนกังานกฎหมาย / บญัช ี 

� ประกนั 

� โบสถ์ / วดั / มลูนธิ ิ 

� สหกรณ์ 

� การทอ่งเที)ยว  

� ธุรกจิคาสโินและการพนนั  

� โรงงานผลติอาวธุยุทโธปกรณ์ 

� ธุรกจิโอนเงนิออกนอกประเทศ 

� ธุรกจิสง่ออก/นําเขา้  

� ธุรกจิคา้ขายอญัมณ ี/ วตัถุโบราณ / คา้ทอง 

� อื)นๆ (โปรดระบุ) ............................................. 

....................................................................... � อื)นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................... 

เป็นนักการเมอืงหรือเป็นผู้เกี�ยวข้องกบันักการเมอืง 
  

� ไมเ่ป็น / ไมเ่กี)ยวขอ้ง            � ประวตักิารกระทําความผดิตามกฎหมายฟอกเงนิในชว่ง 3 ปีที)ผา่นมา   � ไมม่ ี   �  ม ี                � มตีาํแหน่งทางการเมอืง / มคีวามสมัพนัธเ์กี)ยวขอ้ง .............................................................         

โดยการลงลายมอืชื)อขา้งลา่งนี? ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูที)กรอกขา้งต้นเป็นจรงิ และเป็นปจัจุบนัทกุประการ หากมกีารเปลี)ยนแปลงขอ้มลูใด ขา้พเจา้จะแจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ีขา้พเจา้รบัทราบและ ตกลงที)จะปฏบิตัแิละ

ผกูพนัตามเงื)อนไขที)ปรากฏในหนงัสอืชี?ชวนของกองทนุของบรษิทัจดัการหรอืที)บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงัทุกประการ 

 
   ลงชื)อผูข้อเปิดบญัช ี/ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม � ..............................................................................................     ลงชื)อผูข้อเปิดบญัชรีว่ม � ….........…......................…...…………………………….................................... 
                                                           (……………...……………………………………….....…………)                                       (…………...........…..................................……………………………………….)          

สาํหรบัตวัแทนขาย  สาํหรบันายทะเบียน  

ชื)อตวัแทน / สาขา.......................................................................... 

ผูแ้นะนําการลงทุน......................................................................... 

ผูอ้นุมตั.ิ.................................................................................. 

รหสัผูแ้นะนําการลงทุน        

 KYC Level  ……………..…... 

Risk Profile  ………………….. 

ผูบ้นัทกึรายการ................................................... 

ผูอ้นุมตั ิ.............................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  

 

  

 

 วนัที) …………….………….......…………………………..….......... 

     

- - - 

       

สาํเนา 2 สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 



ข้อกาํหนดและเงื�อนไขในการลงทุน / Terms and Conditions of Investment 
ผู้เปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน (“ผู้ลงทุน”) มีความประสงคที์�จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที�บริหารและจดัการโดยบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) ตามคาํขอเปิดบญัชี (“คาํขอ”) และข้อกาํหนด
และเงื�อนไขการลงทุน (“ข้อกาํหนดและเงื�อนไข”) ซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งของคาํขอที�ข้อกาํหนดและเงื�อนไขนีNแนบอยู่ ซึ�งถือเป็นเอกสารฉบบัเดียวกนั / The applicant for opening an unitholder account (“The Investor”) would like to invest 
in the unit trust of the fund(s) managed by LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD. (“The Management Company”) as defined in the “Account Opening Form” (“the application”) and the “Terms and Conditions of 
Investment” (“Terms and Conditions”). “Terms and Conditions” is considered as a part of the application. 
ผู้ลงทุนรบัทราบและตกลงกบับริษทัจดัการดงัต่อไปนีN  / The Investor hereby acknowledges and agrees with the management company on the following: 
1. บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี)จะพจิารณารบั หรอืปฏเิสธใบคาํขอของผูล้งทุน โดยไม่จาํเป็นตอ้งชี?แจงใดๆ แก่ผูล้งทุนนั ?น / The management company reserves the right to approve or refuse the application without obligation to explain the reason for 

refusal. 
2. ในกรณีที)ผูล้งทนุไดเ้ปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยกบับรษิทัจดัการแลว้ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี)จะปฏเิสธการจองซื?อ การซื?อ การขายคนื การสบัเปลี)ยนหน่วยลงทนุ (แลว้แต่กรณี) ตามใบคาํสั )งซื?อหน่วยลงทุน ใบคาํสั )งขายคนืหน่วยลงทุน ใบคาํสั )งสบัเปลี)ยนหน่วย

ลงทุน หรอืคาํส ั )งอื)นใดของผูส้ ั )งซื?อหรอืขายคนืหรอืสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุนนั ?น ไม่วา่ในจาํนวนทั ?งหมดหรอืบางส่วน โดยบรษิทัจดัการจะชี?แจงเหตุผลแก่ผูส้ ั )งซื?อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสมควร ทั ?งนี? บรษิทัจดัการมสีทิธกิระทาํการหรอืงดเวน้กระทาํการใดๆ 
ตามวตัถุประสงค ์นโยบายของกองทุน รวมถงึสทิธแิละหน้าที)ของบรษิทัจดัการ ตามที)ระบุไวใ้นโครงการ และหนงัสอืชี?ชวนของแต่ละกองทุนที)เกี)ยวขอ้งที)จดัตั ?งและจดัการโดยบรษิทัจดัการ / For approved applicants, the management company reserves 
the right to refuse a subscription order, a redemption order or a switching order, as the case may be, and any other instructions whether in whole or in part. In case of refusal, the management company will clarify the reason(s) of doing 
so to the investor as appropriate. In addition, the management company is entitled to perform or not perform any action according to the rights specified in each fund’s objectives and policies, including the rights and the duties of the 
management company defined in the fund prospectus and any relevant filing documents of the fund established and managed by the management company. 

3. เวน้แต่บรษิทัจดัการจะกาํหนดเป็นอยา่งอื)น ผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุและเป็นผูม้สีทิธทิี)จะไดร้บัเงนิที)ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิปนัผล รวมถงึเงนิที)ไดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ (ถ้าม)ี จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยที)มชีื)อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเท่านั ?น / Unless stated otherwise by the management company, only the person(s) who is/are registered as a unitholder is/are eligible to receive redemption proceeds, dividend and automatic redemption proceeds. 

4. ตวัแทนสนบัสนุนการขายหรอืรบัซื?อคนืหน่วยลงทุน (“ตวัแทน”) เป็นเพยีงตวัแทนของบรษิทัจดัการในการรบัคาํส ั )งซื?อ คาํส ั )งขายคนื คาํส ั )งสบัเปลี)ยนหน่วยลงทุน (แลว้แต่กรณี) แทนบรษิทัจดัการเท่านั ?น หน้าที)ในการจดัสรรหน่วยลงทนุ ตามคาํสั )งเป็น หน้าที)
ของบรษิทัจดัการแต่เพยีงผูเ้ดยีว / An agent who sponsors sales and/or redemption of the fund, a selling agent, is only a management company’s representative to receive order(s) of subscription, redemption, and switching, as the case 
may be. The unit allotment according to the order(s) is performed solely by the management company. 

5. ในกรณีที)ผูล้งทนุไมใ่ชผู่ล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนยนืยนัวา่ ผูล้งทุนไดร้บัคู่มอืผูล้งทนุ และหรอืคู่มอืภาษเีกี)ยวกบักองทุนรวมเพื)อการเลี?ยงชพี และหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และหรอืเอกสารอื)นใดที)ใชใ้นการขายหน่วยลงทุนจากบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูจ้ดั
จาํหน่าย และ/หรอืตวัแทนสนบัสนุน และ/หรอืบุคคลธรรมดาที)ทาํหน้าที)เป็นตวัแทนสนบัสนุน รวมทั ?งพนกังานผูท้าํหน้าที)ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าวแลว้ ทั ?งนี? ผูล้งทนุมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี)ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นอยา่งดวีา่ / If the investor is not an institutional investor according to the SEC’s definition, the investor confirms that he/she has received the investor’s manual and/or tax manuals for retirement mutual fund (RMF) and for long-term 
mutual fund (LTF) and/or other offering documents relating to the fund by the management company and/or the distributor and/or the selling agent, both individual and juristic person, and/or the sales staff of the aforementioned. The 
Investor has knowledge and thorough understanding of the investment in unit trust of mutual fund, including the following. 
(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั ?ง ผูล้งทนุควรจะศกึษาขอ้มลูต่างๆ ตามที)ระบุไวใ้นหนงัสอืชี?ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอยา่งละเอยีดรอบคอบ / Investor should thoroughly study relevant information as specified in fund 

prospectus before investing in mutual funds. 
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่เป็นการฝากเงนิ และมคีวามเสี)ยงของการลงทนุ ผูล้งทุนอาจไดร้บัเงนิลงทุนคนืมากกวา่หรอืน้อยกวา่เงนิลงทุนเริ)มแแรกกไ็ด ้ และอาจไม่ไดร้บัชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที) กาํหนด หรอือาจไมส่ามารถ

ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามที)ไดม้คีาํส ั )งไว ้/ Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks, including the possible loss of the principal amount invested. Investors are not guaranteed to receive the redemption proceeds 
or investment units within the specified period, and may not be able to redeem the investment units as ordered. 

(3) ในกรณีที)บรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรอืตวัแทนสนบัสนุน และ/หรอืบุคคลธรรมดาที)ทาํหน้าที)เป็นตวัแทนสนบัสนุน ที)บรษิทัจดัการแต่งตั ?ง รวมทั ?งพนกังานผูท้าํหน้าที)ในการขายหรอืรบัซื?อคนืหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าว ใหค้าํแนะนํา
ทั )วไปหรอืคาํแนะนําเฉพาะเจาะจงแก่ผูล้งทุน ผูล้งทุนจะไดร้บัคาํเตอืนในเรื)องต่างๆ ตามหลกัเกณฑ ์เงื)อนไข และวธิกีารที)คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด อนัไดแ้ก่ / When the management company and/or the distributor and/or the selling agent, 
both individual and juristic person, including the sales staff of the aforementioned provide general or specific recommendation, according to SEC, investor shall receive cautions, terms, conditions and procedures as follows: 
(ก) คาํเตอืนเกี)ยวกบัความเสี)ยงของการลงทนุในหน่วยลงทุน / Caution regarding investment risks in unit trust 
(ข) คาํเตอืนเกี)ยวกบัความเสี)ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั ?นๆ / Caution regarding investment risks in the mutual fund in which the investor has decided to invest. 
(ค) คาํเตอืนในกรณทีี)มกีารใหค้าํแนะนําทั )วไปวา่ คาํแนะนําดงักล่าวมใิช่คาํแนะนําแก่ผูล้งทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคาํแนะนํานั ?นไม่ไดเ้กดิจากการวเิคราะหห์รอืคาํนึงถงึ วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ฐานะทางการเงนิ และความตอ้งการของผูล้งทุน / In 

case of receiving a general recommendation, investor should receive a caution that such recommendation has been made without considering his/her investment objective(s), financial status and other requirements. 
(ง) คาํเตอืนในกรณีที)มกีารใหค้าํแนะนําเฉพะเจาะจงวา่ ในกรณีที)ผูล้งทุนปฏเิสธการใหข้อ้มลูส่วนตวัหรอืการใหข้อ้มลูส่วนตวัที)ไม่เป็นปจัจุบนั ผูล้งทุนอาจไดร้บัคาํแนะนําที)ไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ ฐานะทางการเงนิ หรอืความตอ้งการของผูล้งทุน 

เนื)องจากคาํแนะนําที)ใหน้ั ?นไดพ้จิารณาจากขอ้มลูเพยีงเทา่ที)ผูล้งทนุเปิดเผยใหท้ราบหรอืกฎหมายกาํหนด ทั ?งนี? การลงทุนเป็นการตดัสนิใจลงทนุของผูล้งทุนโดยลาํพงั ไม่มผีลเป็นการผกูพนับรษิทัจดัการและไม่มผีลใหบ้รษิทัจดัการตอ้งรบัผดิชอบใดๆ 
ทั ?งสิ?นทุกประการ / In case of receiving a specific recommendation, investor should receive a caution that if he/she provides obsolete or false personal information or refuse to provide personal information, he/she may receive 
recommendations unsuitable to his/her objectives, financial status, or other requirements as the recommendations are based on the information he/she has disclosed only. 

(4) สาํหรบัผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื)อการเลี?ยงชพี และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ผูล้งทุนไดอ่้านและเขา้ใจโดยตลอดถงึขอ้ความที)ปรากฎอยูใ่นคู่มอืภาษ ีและผูล้งทนุรบัทราบวา่บรษิทัจดัการไมไ่ดเ้ป็นผูใ้หค้าํแนะนํา หรอืใหค้าํปรกึษาดา้นภาษแีก่ผูล้งทุน / For 
investment in retirement mutual funds (RMF) and/or long-term equity funds (LTF), the investor has read and understood thoroughly the details specified in the tax manual. The investor also realizes that the management company is 
not a tax consultant and shall not provide tax recommendation services for any investor. 

6. ผูล้งทุนรบัทราบและเขา้ใจเป็นอยา่งดแีลว้วา่ พนกังานผูท้าํหน้าที)ขายหรอืรบัซื?อคนืหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรอื ตวัแทนสนบัสนุน และ/หรอืบุคคลธรรมดาที)ทาํหน้าที)เป็นตวัแทนสนบัสนุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามหลกัเกณฑ์
ที)บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรอืตวัแทนสนบัสนุนกาํหนด (แลว้แต่กรณี) ทั ?งนี?ผลตอบแทนดงักล่าว บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรอืตวัแทนสนบัสนุน จะเป็นผูร้บัผดิชอบ (แลว้แต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ)มค่าใชจ้่าย
นอกเหนือจากที)ผูล้งทุน หรอืกองทุนรวมจะตอ้งรบัผดิชอบตามที)ระบุไวใ้นหนงัสอืชี?ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อยา่งใด / The investor acknowledges and fully understands that sales staff appointed by the management company and/or the 
distributor and/or the selling agent, both individual and juristic person, shall receive compensation as specified and the appointer will take all responsibilities of those costs. The investor and the mutual fund shall not bear any additional 
cost except those that are defined in the fund prospectus. 

7. ผูล้งทุนรบัทราบเป็นอยา่งดแีลว้วา่ บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรอืตวัแทนสนบัสนุน และ/หรอืบุคคลธรรมดาที)ทาํหน้าที)เป็นตวัแทนสนบัสนุน รวมทั ?งพนกังานผูท้าํหน้าที)ขายหรอืรบัซื?อคนืหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าวมหีน้าที)และความผกูพนั
ที)จะตอ้งปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืขอ้บงัคบั ระเบยีบ คาํส ั )งของหน่วยงานราชการผูม้อีาํนาจอื)นใด หรอืกฎหมายที)เกี)ยวขอ้ง ผูล้งทุนจงึตกลงยนิยอมใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัจดัการ 
และ/หรอื ผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรอืตวัแทนสนบัสนุน และ/หรอืบุคคลธรรมดาที)ทาํหน้าที)เป็นตวัแทนสนบัสนุน รวมทั ?งพนกังานผูท้าํหน้าที)ขายหรอืรบัซื?อคนืหน่วยลงทุนของบุคคลดงักล่าวอยา่งเตม็ความสามารถทุกประการ รวมทั ?ง / The investor is fully 
aware that the management company and/or the distributor and/or selling agent, both individual and juristic person, including the sales staff of the aforementioned have the duty and the responsibility to comply with the regulations, SEC 
announcements and any terms and conditions specified by any other relevant units of the government or applicable laws. Therefore, the investor agrees to cooperate to the best of his/her ability with those mentioned above and: 
(ก) ตกลงยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของผูล้งทุน ขอ้มลูเพื)อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และขอ้มลูตามกฎหมายอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้ง / allow the aforementioned person to disclose his/her 

personal information which may be required by the Money Laundering Control Act of 1999 and other relevant laws. 
(ข) จดัทาํหรอืลงนามในเอกสาร และ/หรอื หลกัฐานใดๆ ตามที)บุคคลดงักล่าวหรอืตามเจา้หน้าที)ของรฐัผูม้อีาํนาจตามกฎหมายกาํหนด / provide and endorse any document which may be required by the aforementioned person or an official who is 

empowered by law. 
8. ผูล้งทุนรบัทราบวา่การลงทุนในกองทุนรวมเพื)อการเลี?ยงชพี และ/หรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ผูล้งทุนจะไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื)อการเลี?ยงชพี และ/หรอื กองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็นประกนัได ้ / 

The investor acknowledges that the registrar will not register the transfer or pledge of investment unit(s) of retirement mutual funds (RMF) and/or long-term equity funds (LTF) and the investment in such funds cannot be used as 
collateral in any cases. 

9. บรรดาการตดิต่อ หนงัสอืตดิต่อ หนงัสอืบอกกล่าว หรอืเอกสารอื)นใด ที)จะตดิต่อหรอืส่งใหแ้ก่ผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการตดิต่อดว้ยวธิใีดกไ็ดไ้ม่วา่จะเป็นการแจง้ทางโทรศพัท ์โทรสาร อเีมล ทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืไมล่งทะเบยีนกต็าม หรอืใหค้นนําไปสง่
เอง หรอืการตดิต่อสื)อสารดว้ยวธิอีื)นใด ในกรณีที)ไดส้ง่ไปยงั เลขหมายโทรศพัท ์โทรสาร อเีมล ์ที)อยูท่ ี)ระบุไวใ้นคาํขอ หรอืเลขหมายโทรศพัท ์โทรสาร อเีมล ์หรอืที)อยูท่ ี)ผูล้งทนุไดแ้จง้การเปลี)ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสอืครั ?งหลงัสุดแลว้ ใหถ้อืวา่ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูล้งทุน
แลว้โดยชอบ ทั ?งนี? โดยไม่คาํนึงถงึวา่ ผูล้งทุนจะไดร้บัดว้ยตนเองหรอืไม่กต็าม หรอืจะมผีูร้บัไวห้รอืไม่กต็าม ในกรณีที)ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะผูล้งทุนยา้ยที)อยู ่หรอืที)อยูท่ ี)กล่าวนี?เปลี)ยนแปลงไปหรอืถูกรื?อถอนไป โดยไมไ่ดแ้จง้การยา้ยหรอืการเปลี)ยนแปลงหรอืการ
รื?อถอนนั ?นเป็นหนงัสอืถงึบรษิทัจดัการกด็ ีหรอืส่งใหไ้มไ่ดเ้พราะเลขหมายโทรศพัท ์โทรสาร อเีมล ์หรอืที)อยูท่ ี)ผูล้งทุนไดแ้จง้การเปลี)ยนแปลงไวเ้ป็นหนงัสอืครั ?งหลงัสุดไม่ถูกตอ้งกด็ ี ใหถ้อืวา่ผูล้งทุนไดร้บัและทราบหนงัสอืตดิต่อ คาํบอกกล่าว หรอืหนงัสอือื)น
ใดของบรษิทัจดัการแลว้โดยชอบ / The investor allows the management company to contact and/or send he/she any correspondence, notices or other related documents via any means such as telephone, facsimile, email, mail or 
registered mail, and courier. In case the management company has already sent those mentioned above to the contact address given in the application or to the address given latest in writing, it is deemed that the company has 
legitimately delivered to the investor, notwithstanding whether the investor or another recipient received it. In the event that an attempt to contact fails because of uncontrollable factor(s), such as changing of contact address, uninformed 
to the management company in writing and incorrect or unreachable telephone number, facsimile number, email address or address, it is also deemed that the investor has acknowledged and received those information from the 
management company legitimately. 

10.ผูล้งทุนและบรษิทัจดัการตกลงร่วมกนัวา่ความไมส่มบรูณ์หรอืเป็นโมฆะของขอ้กาํหนดและเงื)อนไขใดในบางสว่นยอ่มไม่มผีลกระทบต่อขอ้กาํหนดและเงื)อนไขขอ้อื)นๆ หรอืขอ้กาํหนดและเงื)อนไขที)เหลอือยูท่ ั ?งหมด โดยใหข้อ้กาํหนดและเงื)อนไขที)เหลอืตามที)
กล่าวมานี?มผีลบงัคบัใชอ้ยูต่่อไปจนกวา่จะสิ?นสุดลง หากขอ้กาํหนดและเงื)อนไขหรอืขอ้ความตามขอ้กําหนดและเงื)อนไขฉบบันี? ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึประกาศอื)นใดของสาํนกังาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที)
เกี)ยวกบัเรื)อง ใหข้อ้กาํหนดและเงื)อนไขหรอืขอ้ความตามขอ้กาํหนดและเงื)อนไขฉบบันี?ใชบ้งัคบัเฉพาะที)ไม่ขดัหรอืแยง้กบัประกาศดงักล่าว / The investor and the management company are in agreement that an invalid or incomplete term or 
condition will not affect the rest of the terms or conditions. Other remaining terms and conditions are still valid and applicable until their date of expiration. If some of those terms and conditions hereby conflict with the SET Act and/or 
SEC Act including their relevant announcements, only those that are in compliance shall remain effective. 

11.ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนงัสอืชี?ชวนของแต่ละกองทุนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสนิใจลงทนุ หากท่านตอ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิ)มเตมิ สามารถสอบถามหรอืขอขอ้มลูไดท้ี)บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื?อคนื 
Investor should thoroughly study relevant information specified in fund prospectus before investing. For more information, the investor may contact the management company and the selling agent. 

 


