
     DD   /    MM    /      YYYYY

      วนัที ่Date

   1. ขอ้มลูสว่นบคุคลส ำหรับประกอบกำรเปิดบญัชกีองทนุรวม  Personal Information - For Mutual Fund Account

ประเภทบตัร ID Type*     บตัรประชำชน ID Card บตัรขำ้รำชกำร/รัฐวสิำหกจิ Government ID /State Enterprise Card  ใบขบัขี ่Driver License

เลขที ่No.  บตัรคนตำ่งดำ้ว Alien Registration Card

วนัหมดอำย(ุค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)  บตัรตลอดชพี Not Expired

พำสปอรต์ Passport  เลขที ่No.      วนัหมดอำย(ุค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

ประเทศทีอ่อก Issued Country    

เพศ Gender*   ชำย Male หญงิ Female    ค ำน ำหนำ้ Title* นำย Mr. นำง Mrs. นำงสำว Miss อืน่ๆ Other………………………

ชือ่ - นำมสกลุ(ภำษำไทย)*   ……………………………...……..…………………………………………………………………   มอืถอื Mobile*    ……………………………………………………………….

Name - Surname (English)*   ……………………………...…………….……………………………………………………   อเีมล ์E-mail …………………………………………………………………

วนัเดอืนปีเกดิ(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)* สญัชำต ิNationality *   ………………………………………………………………..

สภำนภำพ Marital Status* โสด Single  สมรส Married หยำ่ Divorced หมำ้ย Widowed

ขอ้มลูคูส่มรส (ถา้ม)ี Spouse Information (if any)

ประเภทบตัร ID Type*     บตัรประชำชน ID Card  บตัรขำ้รำชกำร/รัฐวสิำหกจิ Government ID /State Enterprise Card  ใบขบัขี ่Driver License

เลขที ่No. บตัรคนตำ่งดำ้ว Alien Registration

วนัหมดอำย(ุค.ศ.) Expiry Date:(A.D.) บตัรตลอดชพี Not Expired

  พำสปอรต์ Passport   เลขที ่No.      วนัหมดอำย(ุค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

ประเทศทีอ่อก Issued Country    ……………………………………………...……………….

ค ำน ำหนำ้ Title*     นำย Mr. นำง Mrs. นำงสำว Miss อืน่ๆ Other………………………

ชือ่ - นำมสกลุ Name - Surname* ………………...……..…………………………………………………………………  โทรศพัท ์Telephone  ……………………………………………………..

จ านวนบตุรหรอืบตุรบญุธรรมทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ (อายไุมถ่งึ 20 ปี และ ยงัมไิดส้มรส) Number of children who is under 20 and not married

บตุรคนที ่1 ประเภทบตัร ID Type  บตัรประชำชน ID Card      บตัรคนตำ่งดำ้ว Alien Registration Card

First Child เลขที ่No.

วนัหมดอำย(ุค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

 พำสปอรต์ Passport     ประเทศทีอ่อก Issued Country………………………………………………

เลขที ่No. วนัหมดอำย(ุค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

ค ำน ำหนำ้ Title   เด็กชำย / นำย Mr.        เด็กหญงิ / นำงสำว Miss            วนัเดอืนปีเกดิ(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)

ชือ่ - นำมสกลุ Name - Surname ………………...……..…………………………………………………………………………………………………

บตุรคนที ่2 ประเภทบตัร ID Type บตัรประชำชน ID Card       บตัรคนตำ่งดำ้ว Alien Registration Card

Second Child เลขที ่No.

วนัหมดอำย(ุค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

พำสปอรต์ Passport     ประเทศทีอ่อก Issued Country………………………………………………

เลขที ่No. วนัหมดอำย(ุค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

ค ำน ำหนำ้ Title   เด็กชำย / นำย Mr.        เด็กหญงิ / นำงสำว Miss
           

วนัเดอืนปีเกดิ(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)

ชือ่ - นำมสกลุ Name - Surname ………………...……..…………………………………………………………………………………………………

   2. ทีอ่ยู ่Address

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น / ทีอ่ยูใ่นประเทศเจา้ของสญัชาต ิResidence Registration Address / Address in home country*

เลขที ่Address No. …………………………… หมูท่ี ่Moo No. …………………… อำคำร/หมูบ่ำ้น Building/Mooban    ………………………………………………. ชัน้ Floor …………………

ซอย Soi ……………………………………………… ถนน Road …………………………………………………… ต ำบล Sub-district/Tambon ……………………………………………………………………………………

อ ำเภอ  District/Amphur …………………………………………….. จังหวดั Province …………………………………………… รหัสไปรษณีย ์Postal Code ……………………………………….

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

ทีอ่ยูท่ ีท่ างาน Workplace Address*

   ตำมทะเบยีนบำ้น  Same as Residence Registration Address อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)

บรษัิท Company name …………………………………………………………………………………………………………………..

เลขที ่Address No. …………………………… หมูท่ี ่Moo No. …………………… อำคำร/หมูบ่ำ้น Building/Mooban    ………………………………………………. ชัน้ Floor …………………

ซอย Soi ……………………………………………… ถนน Road …………………………………………………… ต ำบล Sub-district/Tambon ……………………………………………………………………………………

อ ำเภอ  District/Amphur …………………………………………….. จังหวดั Province …………………………………………… รหัสไปรษณีย ์Postal Code ……………………………………….

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

* Required  

FundConnext

………………………………………………………………

Account No.คำขอเปิดบัญชีกองทุน : สำหรับบุคคลธรรมดา

หน้า 1 TL012-07/2017
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   2. ทีอ่ยู่ Aูddress

ทีอ่ยูท่ ีต่ดิตอ่ได ้Contact Address*

   ตำมทะเบยีนบำ้น  ตำมทีท่ ำงำน อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ

  Same as Residence Registration Address Same as Workplace Address Other (Please specify)

เลขที ่Address No. …………………………… หมูท่ี ่Moo No. …………………… อำคำร/หมูบ่ำ้น Building/Mooban    ………………………………………………. ชัน้ Floor …………………

ซอย Soi ……………………………………………… ถนน Road …………………………………………………… ต ำบล Sub-district/Tambon ……………………………………………………………………………………

อ ำเภอ  District/Amphur …………………………………………….. จังหวดั Province …………………………………………… รหัสไปรษณีย ์Postal Code ……………………………………….

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

   3. ขอ้มลูเพิม่เตมิ Background

 อาชพี Occupation*    ประเภทธุรกจิ Business Type*

 เกษตรกร Agriculturist คำ้ขำยของเกำ่ / วตัถโุบรำณ Antique Trading

 พระภกิษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest อำวธุยทุธภัณฑ ์Armament

 เจำ้ของกจิกำร / ธรุกจิสว่นตวั Business Owner คำสโิน / กำรพนัน Casino / Gambling

 พนักงำนบรษัิท Corporate Employee สหกรณ์ / มลูนธิ ิ/ สมำคม / สโมสร / วดั / มัสยดิ

 แพทย ์/ พยำบำล Doctor / Nurse Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

 กจิกำรครอบครัว Family Business โอนและรับโอนเงนิทัง้ภำยในและตำ่งประเทศ

 ขำ้รำชกำร Government Employee Domestic or International Money Transfer

 แมบ่ำ้น / พอ่บำ้น Housewife สถำนบรกิำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสถำนบรกิำร Entertainment Business

 นักลงทนุ Investor กำรเงนิ / ธนำคำร Financial Service / Banking

 นักกำรเมอืง Politician แลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ Foreign Currency Exchange

 เกษียณอำย ุRetirement โรงแรม / ภัตตำคำร Hotel / Restaurant

 อำชพีอสิระ Self-Employed ประกันภัย / ประกันชวีติ Insurance / Assurance

 พนักงำนรัฐวสิำหกจิ State Enterprise Employee คำ้อัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

 นักเรยีน / นักศกึษำ Student อสงัหำรมิทรัพย ์Property / Real Estate

 คร ู/ อำจำรย ์Teacher นำยหนำ้จัดหำงำน Recruitment Agency

 อืน่ๆ (โปรดระบ)ุOther (Please specify) ……………………………………….. ธรุกจิน ำเทีย่ว / บรษัิททัวร ์Travel Industry / Travel Agency

มหำวทิยำลยั / โรงเรยีน / สถำนศกึษำ

University / School / Education Center

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

ค าส ัง่ส าหรบัการหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยส าหรบัเงนิปนัผล*    แหลง่ทีม่าของรายไดจ้ากประเทศ Souce of Income's Country*

Do you consent to the deduction of withholding tax against ประเทศไทย Thailand

dividend payment?  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)………………………………………..

 ยนิยอม Consent ไมย่นิยอม Do not consent

แหลง่ทีม่าของรายได ้Source of Income*    รายไดต้อ่เดอืน (บาท) Monthly Income (Baht)*

(เลอืกไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้ You can select more than 1 item) < 15,000 100,001 - 500,000

15,000 - 30,001 เงนิเดอืน Salary      มรดก Inheritance 15,001 - 30,000 500,001 - 1,000,000

15,000 - 30,001 15,000 - 30,003 เงนิออม Savings      กำรลงทนุ Investment 30,001 - 50,000 > 1,000,000

15,000 - 30,003 เงนิเกษียณ Retirement Fund      ประกอบธรุกจิ Own Business 50,001 - 100,000

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

ทา่นเคยมปีระวตักิารกระท าผดิกฎหมายฟอกเงนิหรอืไม*่    ทา่นเป็นนกัการเมอืงหรอืเกีย่วขอ้งกบันกัการเมอืง หรอืบคุคลทีม่ ี 

Do you have any money laundering infringement record?    สถานภาพทางการเมอืงหรอืไม*่

 ใช ่Yes ไมใ่ช ่No     Are you a politician or connected to any Political person?

 ใช ่Yes ไมใ่ช ่No

ทา่นเคยถกูปฏเิสธการรบัท าธุรกรรมทางการเงนิจากสถาบนัทางการเงนิอืน่หรอืไม?่*

Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions?

 ใช ่Yes ไมใ่ช ่No

                        ………………………………………………………………………………

  (        )

      ผูข้อเปิดบญัช ีApplicant Signature

* Required

ผูแ้นะน ำลกูคำ้ Referral  ………………………………………………………………………… ผูรั้บเปิดบญัช ีAccepted By  …………………………………………………………………………

หน้า 2 TL012-07/2017



     DD  /  MM       /      YYYYY

      วนัที ่Date

   4. กำรเปิดบญัชกีองทนุรวม Account Information - For Mutual Fund    บญัชนีีเ้ปิดเพือ่ตนเองเทำ่นัน้  For your own account

ทีอ่ยูส่ าหรบัจดัสง่เอกสาร Mailing Address*

 สง่ทำงอเีมล์ ตำมทะเบยีนบำ้น    ตำมทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได้     ตำมทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน

 E-mail Same as Residence Registration Address   Same as Contact Address     Same as Workplace Address

 อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ 

 Other (Please specify)

เลขที ่Address No. …………………………… หมูท่ี ่Moo No. …………………… อำคำร/หมูบ่ำ้น Building/Mooban ……………………………………… ชัน้ Floor …………………

ซอย Soi ……………………………………………… ถนน Road …………………………………………………… ต ำบล Sub-district/Tambon ……………………………………………………………………………………

อ ำเภอ  District/Amphur …………………………………………….. จังหวดั Province …………………………………………… รหัสไปรษณีย ์Postal Code ……………………………………….

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

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

 เพือ่กำรลงทนุระยะสัน้ Short-term Investment เพือ่เก็บออม For Savings

 เพือ่กำรลงทนุระยะยำว Long-term Investment เพือ่สทิธปิระโยชนท์ำงภำษี For Tax Benefits

 เพือ่กำรเกษียณ Retirement Investment อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………………………………………………………………

Orther (Please specify)

บญัชธีนาคารส าหรบัหกัเงนิเพือ่การซือ้หนว่ยลงทนุ*

Bank Account for Subscription

     ล ำดบั      บญัชหีลกั   ธนำคำร        สำขำ     เลขบญัชี         ชือ่บญัชี

      No.   Main Bank Account     Bank     Branch  Account No.    Account Name

1

2

3

4

5

หมำยเหตุ

บญัชธีนำคำรส ำหรับหักเงนิเพือ่กำรซือ้หน่วยลงทนุ กำรขำยหน่วยลงทนุและรับเงนิปันผล ผูถ้อืหน่วยและเจำ้ของบญัชตีอ้งเป็นบคุคลเดยีวกัน

บญัชธีนาคารส าหรบัการขายหนว่ยลงทนุและรบัเงนิปนัผล*

Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend

 ตำมบญัชธีนำคำรส ำหรับกำรซือ้หน่วยลงทนุ Same as Bank Account for Subscription

 อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ Other (Please specify)

     ล ำดบั      บญัชหีลกั   ธนำคำร        สำขำ     เลขบญัชี         ชือ่บญัชี

      No.   Main Bank Account     Bank     Branch  Account No.    Account Name

1

2

3

4

5

                        ………………………………………………………………………………

  (        )

      ผูข้อเปิดบญัช ีApplicant Signature

* Required

 เลขทีล่กูคำ้ Customer Account No.*  ……………………………………………………… ประเภทบญัช ีAccount Type*  บญัชเีปิดชือ่ Segregate

 ผูแ้นะน ำกำรลงทนุ Investment Consultant …………………………………………………….  บญัชปิีดชือ่ Omnibus

 เลขทีใ่บอนุญำตผูแ้นะน ำกำรลงทนุ Investment Consultant's License No. ……………………………………..

FundConnext

KYC Level………………………………บันทึกเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………
หน้า 3 TL012-07/2017



FundConnext 

ข้อกําหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมตามทีร่ะบไุว้ดังต่อไปน้ี  ถอืเป็นส่วนหนึง่ของคาํขอเปิดบญัชีกองทุนรวมผ่านบรกิาร FundConnext กบับรษัิทหลกัทรพัย์จัดการกองทุนทีเ่ข้าร่วม 
โครงการดังกล่าว (“บริษทัจัดการ”)  โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทนุรวม (“ผู้ลงทนุ”) ได้ลงนามในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวมเพือ่รบัทราบและตกลงเข้าผกูพนัและปฏบิติัตามข้อกําหนดและเงือ่นไขดังต่อไปน้ี 
1.  ผู้ลงทนุตกลงให้บรษัิทจัดการใช้ต้นฉบบัของคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวมและเอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทุนรวมทีผู่้ลงทนุได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบญัชีกองทนุรวมสาํหรบับรษัิท 

จัดการทกุรายทีผู่้ลงทนุประสงค์จะเปิดบญัชีกองทนุรวม และในกรณทีีบ่รษัิทจัดการใช้สาํเนาของเอกสารข้างต้น (สาํเนากระดาษ สาํเนาในรปูแบบของการสแกนข้อมลูหรอืสาํเนาทีจั่ดเก็บในรปูแบบ 
ทางอเิลก็ทรอนิคส์อืน่ใด) ผู้ลงทนุตกลงให้สาํเนาเอกสารดังกล่าวมผีลใช้บงัคบัตามกฎหมาย และใช้ผกูพนักับผู้ลงทนุได้เสมอืนกับต้นฉบบัของเอกสาร 

2.  ผู้ลงทนุขอรบัรองและยนืยนัว่าข้อมลูทีใ่ห้ไว้ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุรวม แบบสอบถามเพือ่กําหนดความเส่ียงของผู้ลงทนุ และ/หรอืตามข้อสอบถามเป็น 
ครัง้คราวของบรษิทัจัดการ เป็นข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ และเป็นปัจจุบนั และหากข้อมลูดังกล่าวมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต ผู้ลงทนุตกลงแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืแจ้งในรปู 
แบบอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรบัให้บรษัิทจัดการทราบโดยไม่ชักช้า และในกรณทีีภ่ายหลงับรษัิทจัดการมกีารติดต่อผู้ลงทนุตามวธิกีารท่ีระบไุว้ในข้อ 8 เพือ่แจ้งยนืยนั หรอืปรบัปรงุข้อมลูข้างต้นไป 
ยงัผู้ลงทนุ หากผู้ลงทนุไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูหรอืตอบกลบัตามวธิกีารและภายในระยะเวลาท่ีบรษัิทจัดการกําหนด ผู้ลงทนุตกลงให้บรษัิทจัดการยดึถือข้อมลูล่าสดุทีม่อียู่เดิมเป็นข้อมลู 
ปัจจุบนัของผู้ลงทนุ 

3.  ผู้ลงทนุขอให้ความยนิยอมโดยมิอาจเพกิถอนได้ แก่บรษัิทจัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรอืโอนไปต่างประเทศ หรอืเปิดเผยซ่ึงข้อมลูของผู้ลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูใดๆ ในบญัชีกองทนุรวมทัง้หมดที ่
ผู้ลงทนุมกัีบบรษัิทจัดการให้กับบคุคลดังต่อไปน้ีได้ตามทีบ่รษิทัจัดการเห็นสมควร เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรอืการปฏิบติัตามกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืเพือ่ประโยชน์ 
ในการให้บรกิารหรอืเสนอผลติภณัฑ์ทางการลงทนุแก่ผู้ลงทนุ และ/หรอืเพือ่การดําเนินงานของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ และ/หรอืเพือ่การดําเนินการตามข้อผกูพนัทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทุนม ี
หน้าทีต้่องปฏบิติั 

4.  ในกรณทีีผู่้ลงทนุไม่สามารถปฏบิติัตามคาํขอของบรษัิทจัดการในการนําส่งข้อมลู เอกสาร และหรอืคาํยนิยอมเพ่ิมเติมตามทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องดําเนินการตามกฎหมายทัง้ในและ 
ต่างประเทศหรอืตามข้อผกูพนัทีบ่รษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องปฏบิติั หรอืเป็นเรือ่งทีจํ่าเป็นสาํหรบัการดาํเนินงาน หรอืการลงทนุของบรษิทัจัดการหรอืกองทนุ หรอืผู้ลงทนุไม่ปฏบิติัตามตาม 
ข้อกําหนด และเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวม ผู้ลงทนุตกลงยนิยอมให้บรษัิทจัดการสามารถระงบัการให้บรกิารใดๆอนัเก่ียวข้องกับบญัชีกองทนุรวมของผู้ลงทนุได้ รวมทัง้ดําเนินการปิดบญัชี 
กองทนุรวมของผู้ลงทนุ โดยผูล้งทนุขอมอบอาํนาจ และขอให้ความยนิยอมโดยมอิาจเพกิถอนได้ แก่บรษัิทจัดการในการปิดบญัชีกองทนุรวม และ/หรอืดําเนินการขายคนืหน่วยลงทนุเพือ่ปิดบญัชี 
กองทนุรวมของผู้ลงทนุได้ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยถือเสมอืนว่าเป็นการดําเนินการของผู้ลงทนุเอง และผู้ลงทนุตกลงจะไม่เรยีกร้องค่าเสยีหายใดๆจากบรษัิทจัดการในการดําเนนิการ 
ดังกล่าวษัิทจัดการหรอืกองทนุมหีน้าทีต้่องปฏบิติั 

5.  ผู้ลงทนุรบัทราบและตกลงว่าบรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่อนุมติัหรอืปฏเิสธคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม หรอืการทาํธรุกรรมกับผู้ลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วน ได้โดยไม่จําเป็นต้องช้ีแจงแสดงเหตุผล 
ใดๆแก่ผู้ลงทนุ และการตัดสนิใจของบรษัิทจดัการให้ถอืเป็นทีส่ดุ ทัง้น้ี ให้รวมถงึการสงวนสทิธทิีเ่ป็นไปตามข้อกําหนดสทิธ ิและหน้าทีข่องบรษัิทจัดการทีร่ะบไุว้ในหนังสอืช้ีชวน ตลอดจนเง่ือนไข 
และข้อกําหนดอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการได้กําหนดไว้ 

6.  ในกรณทีีผู่้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุให้กับบรษัิทจัดการโดยผ่านบรกิาร FundConnext หรอืผู้ลงทนุส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบั 
เปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านทางบรกิารส่งคาํสัง่ซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทางระบบอนิเตอร์เนต็ของผู้ให้บรกิาร FundConnext ผู้ลงทนุตกลงให้ถอืเอาข้อมลูคาํสัง่ทีบ่รษัิทจัดการได้รบัจาก 
บรกิาร FundConnext มผีลผกูพนัผู้ลงทนุเสมือนหน่ึงผู้ลงทนุได้ลงนาม และยืน่แบบฟอร์มคาํสัง่ในการทาํรายการดงักล่าวต่อบรษัิทจัดการและข้อมลูดังกล่าวถือเป็นหลกัฐานทีถ่กูต้องสมบรูณ์ และ 
ใช้อ้างองิสาํหรบัการทาํรายการของผู้ลงทนุได้  

7.  ผู้ลงทนุยนืยนัว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง้ ผู้ลงทนุได้รบัหนังสอืช้ีชวน หรอืคู่มอืการลงทุนใน LTF หรอื RMF แล้วแต่กรณ ีหรอืเอกสารอืน่ใดทีใ่ช้ในการขายหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการ และ/หรอื 
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืบคุคลธรรมดาทีท่าํหน้าทีเ่ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทนุ รวมทัง้พนักงานผู้ทาํหน้าทีใ่นการขายหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทนุมคีวามรู้ 
และความเข้าใจเก่ียวกับการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นอย่างดีว่า 

8.  บรรดาการติดต่อ หนังสอืติดต่อ และ/หรอืหนังสอืบอกกล่าว และ/หรอืเอกสารหรอืข้อมลูอืน่ใด ทีจ่ะติดต่อหรอืส่งให้แก่ผู้ลงทนุ ให้บรษัิทจัดการสามารถติดต่อด้วยวธิใีดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง 
โทรศพัท์ โทรสาร ข้อความสัน้ (SMS) ไปรษณย์ีอเิลค็ทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนหรอืไม่ลงทะเบยีนก็ตาม หรอืให้คนนําไปส่งเอง หรอืผ่านทาง applications หรอืสือ่สงัคมออนไลน์  
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรอื Facebook) หรอืการติดต่อสือ่สารด้วยวธิอีืน่ใด ในกรณทีีไ่ด้ส่งไปยงั เลขหมายโทรศพัท์ โทรสาร ทีอ่ยู่ทางอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) ทีอ่ยู่ทีร่ะบไุว้ 
ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุรวม หรอืทีผู่้ลงทนุได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสอืครัง้หลงัสดุแล้ว หรอืส่งผ่านไปยงั applications ทีผู่้ลงทนุ download ไว้ หรอืเผยแพร่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีผู่้ 
ลงทนุได้เข้ามาติดตามหรอืเพิม่ช่ือเพือ่รบัข้อมลูไว้ ให้ถอืว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทนุแล้วโดยชอบ ทัง้น้ี โดยไม่คาํนึงว่า ผู้ลงทนุจะได้รบัด้วยตนเอง หรอืมผีู้รบัไว้ หรอืจะได้เปิดอ่านข้อมลูหรอืไม่ก็ตามสาํหรบั 
ในกรณทีีส่่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทนุย้ายทีอ่ยู่ หรอืทีอ่ยู่ทีก่ล่าวน้ีเปลีย่นแปลงไป หรอืถูกรือ้ถอนไป โดยไม่มกีารแจ้งการย้ายหรอืการเปลีย่นแปลงหรอืการรือ้ถอนน้ันเป็นหนังสอืถึงบรษัิทจัดการก็ดี  
หรอืส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ทีอ่ยูท่างอเิลค็ทรอนิกส์ (email address) หรอืทีอ่ยู่ทีผู่้ลงทนุได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสอืครัง้หลงัสดุไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบนักดี็ ให้ 
ถอืว่าผู้ลงทนุได้รบัและทราบหนงัสอืติดต่อ คาํบอกกล่าว ข้อมลูหรอืหนังสอือืน่ใดของบรษิทัจัดการแล้วโดยชอบ 

9.  เพือ่ให้บรษัิทจัดการ (รวมถึงกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือหน่วยลงทนุและผู้เก่ียวข้องกับกองทนุ สามารถปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพือ่เป็นการลดข้ัน 
ตอนทีผู่้ลงทนุจะต้องนําส่งเอกสาร ข้อตกลงอนัเก่ียวกับหน้าทีข่องผู้ลงทนุ ข้อมลู คาํยนืยนั และคาํยนิยอมใดๆเก่ียวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมลู/หกั ณ ทีจ่่าย (รวมถงึเอกสาร FATCA  
Form และเอกสารท่ีอ้างถงึใน FATCA Form) (ซึง่ต่อไปน้ีจะรวมเรยีกว่า “เอกสารและข้อมลู”) ให้กับบคุคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุน้ี   
หากผู้ลงทนุให้หรอืจะให้เอกสารและข้อมลูแก่บคุคลใดบคุคลหน่ึงข้างต้น ผู้ลงทนุตกลงและยนิยอมให้บคุคลดังกล่าวข้างต้นทัง้หมดรวมถึงตัวแทนมสีทิธใิช้เอกสารและข้อมลูดังกล่าวเสมอืนหนึง่ว่า ผู้ 
ลงทนุได้มอบเอกสารและข้อมลูน้ัน กับบคุคลดังกล่าวทกุราย และให้บคุคลดังกล่าวทกุรายสามารถนาํส่ง/ใช้เอกสารและข้อมลูน้ันระหว่างกันได้ ทัง้น้ี บรษัิทจัดการ และ/หรอืบคุคลแต่ละรายข้างต้น 
สงวนสทิธใินการขอเอกสารและข้อมลูเพิม่เติมจากผู้ลงทนุในภายหลงัได้ 

10.  ผู้ลงทนุตกลงผกูพนัและปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขต่างๆในหนังสอืช้ีชวนของแต่ละกองทนุรวมทีผู่้ลงทนุได้ลงทนุไว้ ข้อกําหนดและเงือ่นไขในแบบฟอร์มซ้ือขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
ระเบยีบปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องกับผู้ถอืหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมเพ่ิมเติมจากข้อกําหนดและเง่ือนไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมน้ีตามทีแ่ต่ละบรษัิท 
จัดการจะกําหนด รวมถึงทีจ่ะมกีารแก้ไขเพิม่เติมในอนาคต ซึง่ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบระเบยีบปฏบิติัทีเ่ก่ียวข้องกับผู้ถอืหน่วยลงทนุ ตลอดจนข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวม 
เพิม่เติมของแต่ละบรษัิทจัดการได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษัิทจัดการดังกล่าว 

11.  ผู้ลงทนุยอมรบัและตกลงว่าข้อกําหนดและเงือ่นไขของการเปิดบญัชีกองทนุรวมน้ียงัคงมผีลใช้บงัคบักับผู้ลงทนุต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลงัว่าบรษัิทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขาย หรอืรบัซือ้ 
คนืหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่จะยกเลกิหรอืไม่ได้ใช้บรกิาร FundConnext แล้ว 

     (1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุครัง้ ผู้ลงทนุควรจะศกึษาข้อมลูต่างๆ ตามทีร่ะบไุว้ในหนังสอืช้ีชวนอย่างละเอยีดรอบคอบ 
     (2) การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่เป็นการฝากเงนิ และมีความเสีย่งของการลงทนุ ผู้ลงทนุอาจได้รบัเงนิลงทนุคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบัชําระเงนิค่าขายคนื 
         หน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด หรอือาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตามทีไ่ด้มคีาํสัง่ไว้ 
     (3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุหน่วยลงทนุ และ/หรอืบคุคลธรรมดาท่ีทาํหน้าทีเ่ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแต่งต้ัง (รวมทัง้พนักงานผู้ 
         ทาํหน้าทีใ่นการขายหรอืรบัซ้ือคนืหน่วยลงทนุของบคุคลดังกล่าว) ให้คาํแนะนําทัว่ไปหรอืคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุจะได้รบัคาํเตือนในเรือ่งต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข 
         และวิธกีารของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดอนัได้แก่ 
 (ก) คาํเตือนเก่ียวกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
 (ข) คาํเตือนเก่ียวกับความเสีย่งในการลงทนุของกองทนุรวมน้ันๆ 
 (ค) คาํเตือนในกรณทีีม่กีารให้คาํแนะนําทัว่ไปว่า คาํแนะนําดังกล่าวมใิช่คาํแนะนาํแก่ผู้ลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจง และคาํแนะนาํน้ันไม่ได้เกิดจากการวเิคราะห์หรอืคาํนึงถึงวตัถุ 
      ประสงค์ในการลงทนุ ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทนุ 
 (ง) คาํเตือนในกรณีทีม่กีารให้คาํแนะนําเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณทีีผู่้ลงทนุปฏิเสธการให้ข้อมลูส่วนตัวหรอืการให้ข้อมลูส่วนตัวทีเ่ป็นปัจจุบนั ผู้ลงทนุอาจได้รบัคาํแนะนําทีไ่ม่เหมาะสม 
     กับวตัถุประสงค์ ฐานะทางการเงนิหรอืความต้องการของผู้ลงทนุ เน่ืองจากคาํแนะนําทีใ่ห้น้ันได้พจิารณาจากข้อมลูเพยีงเท่าทีผู่้ลงทนุเปิดเผยให้ทราบหรอืกฎหมายกําหนด ผู้ลงทนุ 
     ยนืยนัว่า การลงทนุเป็นการตัดสนิใจลงทนุของผู้ลงทนุโดยลาํพงัไม่มผีลเป็นการผกูพนับรษัิทจัดการและไม่มผีลให้บรษิทัจัดการต้องรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ทกุประการ 
     (4) สาํหรบัผู้ลงทนุในกองทนุรวม RMF และ LTF  ผู้ลงทนุได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความทีป่รากฏอยู่ในคู่มอืการลงทนุใน LTF หรอื RMF แล้วแต่กรณ ีและผู้ลงทนุรบัทราบว่าบรษัิท 
         จัดการมไิด้เป็นผู้ให้คาํแนะนาํ หรอืให้คาํปรกึษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทนุ รวมทัง้ผู้ลงทนุจะไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวม RMF และ LTF ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนาํไปเป็น 
         ประกันได้ 

     (1) ผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรอืการลงทุนของบรษัิทจัดการหรอืกองทนุ 
     (2) หน่วยงานหรอืองค์กรใดๆของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 
     (3) บคุคลอ่ืนใดตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่ามคีวามจําเป็นต้องใช้ข้อมลูดังกล่าวเพือ่วตัถุประสงค์ข้างต้น 

ข้อกําหนดและเง่ือนไขของการเปิดบัญชกีองทนุรวม 
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