คำขอเปิดบัญชีกองทุน : สำหรับบุคคลธรรมดา

Account No.
DD / MM /

FundConnext

YYYYY

วันที่ Date

1. ข ้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประกอบกำรเปิ ดบัญชีกองทุนรวม Personal Information - For Mutual Fund Account
ประเภทบัตร ID Type*

บัตรประชำชน ID Card

บัตรข ้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ Government ID /State Enterprise Card

ใบขับขี่ Driver License

เลขที่ No.

บัตรคนต่ำงด ้ำว Alien Registration Card

วันหมดอำยุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

บัตรตลอดชีพ Not Expired

พำสปอร์ต Passport

วันหมดอำยุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

เลขที่ No.

ประเทศทีอ
่ อก Issued Country ………………………………………………………………
เพศ Gender*

ชำย Male

หญิง Female

คำนำหน ้ำ Title*

นำย Mr.

นำง Mrs.

นำงสำว Miss

อืน
่ ๆ Other………………………

่ - นำมสกุล(ภำษำไทย)* ……………………………...……..…………………………………………………………………
ชือ

มือถือ Mobile* ……………………………………………………………….

Name - Surname (English)* ……………………………...…………….……………………………………………………

อีเมล์ E-mail

วันเดือนปี เกิด(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)*
สภำนภำพ Marital Status*

…………………………………………………………………

สัญชำติ Nationality * ………………………………………………………………..

โสด Single

สมรส Married

หย่ำ Divorced

หม ้ำย Widowed

ข้อมูลคูส
่ มรส (ถ้ามี) Spouse Information (if any)
ประเภทบัตร ID Type*

บัตรประชำชน ID Card

บัตรข ้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ Government ID /State Enterprise Card

เลขที่ No.

บัตรคนต่ำงด ้ำว Alien Registration

วันหมดอำยุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

บัตรตลอดชีพ Not Expired

พำสปอร์ต Passport

เลขที่ No.

ใบขับขี่ Driver License

วันหมดอำยุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)

ประเทศทีอ
่ อก Issued Country ……………………………………………...……………….
คำนำหน ้ำ Title*

นำย Mr.

นำง Mrs.

นำงสำว Miss

อืน
่ ๆ Other………………………

่ - นำมสกุล Name - Surname* ………………...……..………………………………………………………………… โทรศัพท์ Telephone ……………………………………………………..
ชือ
จานวนบุตรหรือบุตรบุญธรรมทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ิภาวะ (อายุไม่ถงึ 20 ปี และ ย ังมิได้สมรส) Number of children who is under 20 and not married
บุตรคนที่ 1 ประเภทบัตร ID Type

บัตรประชำชน ID Card

บัตรคนต่ำงด ้ำว Alien Registration Card

เลขที่ No.

First Child

วันหมดอำยุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)
พำสปอร์ต Passport

ประเทศทีอ
่ อก Issued Country………………………………………………

เลขที่ No.
คำนำหน ้ำ Title

เด็กชำย / นำย Mr.

่ - นำมสกุล Name - Surname
ชือ

วันหมดอำยุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)
เด็กหญิง / นำงสำว Miss

วันเดือนปี เกิด(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)

………………...……..…………………………………………………………………………………………………

บุตรคนที่ 2 ประเภทบัตร ID Type

บัตรประชำชน ID Card

บัตรคนต่ำงด ้ำว Alien Registration Card

เลขที่ No.

Second Child

วันหมดอำยุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)
พำสปอร์ต Passport

ประเทศทีอ
่ อก Issued Country………………………………………………

เลขที่ No.
คำนำหน ้ำ Title

เด็กชำย / นำย Mr.

่ - นำมสกุล Name - Surname
ชือ

วันหมดอำยุ(ค.ศ.) Expiry Date:(A.D.)
เด็กหญิง / นำงสำว Miss

วันเดือนปี เกิด(ค.ศ.) Date of Birth(A.D.)

………………...……..…………………………………………………………………………………………………

2. ทีอ
่ ยู่ Address
ั
ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ้าน / ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศเจ้าของสญชาติ
Residence Registration Address / Address in home country*
เลขที่ Address No.

……………………………

ซอย Soi ………………………………………………

หมูท
่ ี่ Moo No.

……………………

้ Floor …………………
อำคำร/หมูบ
่ ้ำน Building/Mooban ………………………………………………. ชัน

ถนน Road ……………………………………………………
ตำบล Sub-district/Tambon ……………………………………………………………………………………

อำเภอ District/Amphur …………………………………………….. จังหวัด Province …………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ Postal Code ……………………………………….
ประเทศ Country …………………………………………………………….

โทรศัพท์ Telephone

……………………………………………………….

ทีอ
่ ยูท
่ ท
ี่ างาน Workplace Address*
ตำมทะเบียนบ ้ำน Same as Residence Registration Address
บริษัท Company name
เลขที่ Address No.

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………

ซอย Soi ………………………………………………

หมูท
่ ี่ Moo No.

……………………

้ Floor …………………
อำคำร/หมูบ
่ ้ำน Building/Mooban ………………………………………………. ชัน

ถนน Road ……………………………………………………
ตำบล Sub-district/Tambon ……………………………………………………………………………………

อำเภอ District/Amphur …………………………………………….. จังหวัด Province …………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ Postal Code ……………………………………….
ประเทศ Country …………………………………………………………….

* Required

โทรศัพท์ Telephone ……………………………………………………….
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2. ทีอ
่ ยู่ A
ู ddress
ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได้ Contact Address*
ตำมทะเบียนบ ้ำน

ตำมทีท
่ ำงำน

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

Same as Residence Registration Address

Same as Workplace Address

Other (Please specify)

เลขที่ Address No.

……………………………

ซอย Soi ………………………………………………

หมูท
่ ี่ Moo No.

……………………

้ Floor …………………
อำคำร/หมูบ
่ ้ำน Building/Mooban ………………………………………………. ชัน

ถนน Road ……………………………………………………
ตำบล Sub-district/Tambon ……………………………………………………………………………………

อำเภอ District/Amphur …………………………………………….. จังหวัด Province …………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ Postal Code ……………………………………….
ประเทศ Country …………………………………………………………….

โทรศัพท์ Telephone ……………………………………………………….

3. ข ้อมูลเพิม
่ เติม Background
อาชีพ Occupation*

ประเภทธุรกิจ Business Type*

เกษตรกร Agriculturist

ค ้ำขำยของเก่ำ / วัตถุโบรำณ Antique Trading

พระภิกษุ / นั กบวช Buddhist Monk / Priest

อำวุธยุทธภัณฑ์ Armament

เจ ้ำของกิจกำร / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner

คำสิโน / กำรพนัน Casino / Gambling

พนักงำนบริษัท Corporate Employee

สหกรณ์ / มูลนิธ ิ / สมำคม / สโมสร / วัด / มัสยิด

แพทย์ / พยำบำล Doctor / Nurse

Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

กิจกำรครอบครัว Family Business

โอนและรับโอนเงินทัง้ ภำยในและต่ำงประเทศ

ข ้ำรำชกำร Government Employee

Domestic or International Money Transfer

แม่บ ้ำน / พ่อบ ้ำน Housewife

สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด ้วยสถำนบริกำร Entertainment Business

นักลงทุน Investor

กำรเงิน / ธนำคำร Financial Service / Banking

นักกำรเมือง Politician

แลกเปลีย
่ นเงินตรำต่ำงประเทศ Foreign Currency Exchange

เกษียณอำยุ Retirement

โรงแรม / ภัตตำคำร Hotel / Restaurant

อำชีพอิสระ Self-Employed

ประกันภัย / ประกันชีวต
ิ Insurance / Assurance

พนักงำนรัฐวิสำหกิจ State Enterprise Employee

ค ้ำอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading

นักเรียน / นั กศึกษำ Student

อสังหำริมทรัพย์ Property / Real Estate

ครู / อำจำรย์ Teacher

นำยหน ้ำจัดหำงำน Recruitment Agency

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)Other (Please specify)

………………………………………..

ธุรกิจนำเทีย
่ ว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
มหำวิทยำลัย / โรงเรียน / สถำนศึกษำ
University / School / Education Center
อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)………………………………………..

่ ั าหร ับการห ักภาษี ณ ทีจ
คาสงส
่ า
่ ยสาหร ับเงินปันผล*
Do you consent to the deduction of withholding tax against

แหล่งทีม
่ าของรายได้จากประเทศ Souce of Income's Country*
ประเทศไทย Thailand
อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)………………………………………..

dividend payment?
ยินยอม Consent

ไม่ยน
ิ ยอม Do not consent

แหล่งทีม
่ าของรายได้ Source of Income*
(เลือกได ้มำกกว่ำ 1 ข ้อ You can select more than 1 item)

รายได้ตอ
่ เดือน (บาท) Monthly Income (Baht)*
< 15,000

100,001 - 500,000

มรดก Inheritance

15,001 - 30,000

15,000 - -30,001
500,001
1,000,000

เงินออม Savings

กำรลงทุน Investment

15,000
30,001 -- 30,001
50,000

15,000
- 30,003
> 1,000,000

เงินเกษียณ Retirement Fund

ประกอบธุรกิจ Own Business

15,000
50,001 -- 30,003
100,000

เงินเดือน Salary

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)………………………………………..

ท่านเคยมีประว ัติการกระทาผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่*
Do you have any money laundering infringement record?
ใช่ Yes

ไม่ใช่ No

ท่านเป็นน ักการเมืองหรือเกีย
่ วข้องก ับน ักการเมือง หรือบุคคลทีม
่ ี
สถานภาพทางการเมืองหรือไม่*
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes

ไม่ใช่ No

ท่านเคยถูกปฏิเสธการร ับทาธุรกรรมทางการเงินจากสถาบ ันทางการเงินอืน
่ หรือไม่?*
Have you ever been denied to process transaction from other financial institutions?
ใช่ Yes

ไม่ใช่ No
………………………………………………………………………………
(

)
ผู ้ขอเปิ ดบัญชี Applicant Signature

* Required
ผู ้แนะนำลูกค ้ำ Referral

…………………………………………………………………………

ผู ้รับเปิ ดบัญชี Accepted By
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DD / MM /

FundConnext

YYYYY

วันที่ Date

4. กำรเปิ ดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

บัญชีนเี้ ปิ ดเพือ
่ ตนเองเท่ำนัน
้ For your own account

ทีอ
่ ยูส
่ าหร ับจ ัดส่งเอกสาร Mailing Address*
ส่งทำงอีเมล์

ตำมทะเบียนบ ้ำน

ตำมทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อได้

ตำมทีอ
่ ยูท
่ ท
ี่ ำงำน

E-mail

Same as Residence Registration Address

Same as Contact Address

Same as Workplace Address

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)
เลขที่ Address No.

……………………………

ซอย Soi ………………………………………………

หมูท
่ ี่ Moo No.

……………………

อำคำร/หมูบ
่ ้ำน Building/Mooban

………………………………………

้ Floor …………………
ชัน

ถนน Road ……………………………………………………
ตำบล Sub-district/Tambon ……………………………………………………………………………………

อำเภอ District/Amphur …………………………………………….. จังหวัด Province …………………………………………… รหัสไปรษณีย ์ Postal Code ……………………………………….
ประเทศ Country …………………………………………………………….

โทรศัพท์ Telephone

……………………………………………………….

ว ัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* (เลือกได ้มำกกว่ำ 1 ข ้อ You can select more than 1 item)
้ Short-term Investment
เพือ
่ กำรลงทุนระยะสัน

เพือ
่ เก็บออม For Savings

เพือ
่ กำรลงทุนระยะยำว Long-term Investment

เพือ
่ สิทธิประโยชน์ทำงภำษี For Tax Benefits

เพือ
่ กำรเกษี ยณ Retirement Investment

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………
Orther (Please specify)

้ หน่วยลงทุน*
บ ัญชีธนาคารสาหร ับห ักเงินเพือ
่ การซือ
Bank Account for Subscription
ลำดับ
No.

บัญชีหลัก
Main Bank Account

ธนำคำร
Bank

สำขำ
Branch

เลขบัญชี
Account No.

่ บัญชี
ชือ
Account Name

1
2
3
4
5
หมำยเหตุ
้ หน่วยลงทุน กำรขำยหน่วยลงทุนและรับเงินปั นผล ผู ้ถือหน่วยและเจ ้ำของบัญชีต ้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
บัญชีธนำคำรสำหรับหักเงินเพือ
่ กำรซือ

บ ัญชีธนาคารสาหร ับการขายหน่วยลงทุนและร ับเงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend
้ หน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription
ตำมบัญชีธนำคำรสำหรับกำรซือ
อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ลำดับ
No.

บัญชีหลัก
Main Bank Account

ธนำคำร
Bank

สำขำ
Branch

เลขบัญชี
Account No.

่ บัญชี
ชือ
Account Name

1
2
3
4
5

………………………………………………………………………………
(

)
ผู ้ขอเปิ ดบัญชี Applicant Signature

* Required
เลขทีล
่ ก
ู ค ้ำ Customer Account No.* ………………………………………………………

ประเภทบัญชี Account Type*

ผู ้แนะนำกำรลงทุน Investment Consultant …………………………………………………….

่ Segregate
บัญชีเปิ ดชือ
่ Omnibus
บัญชีปิดชือ

เลขทีใ่ บอนุญำตผู ้แนะนำกำรลงทุน Investment Consultant's License No. ……………………………………..
KYC Level………………………………บันทึกเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………
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FundConnext
ข้อกําหนดและเงือ่ นไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม
ข้อกําหนดและเงือ่ นไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านบริการ FundConnext กับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการดังกล่าว (“บริษทั จัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (“ผู้ลงทุน”) ได้ลงนามในคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมเพือ่ รับทราบและตกลงเข้าผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1. ผู้ลงทุนตกลงให้บริษทั จัดการใช้ต้นฉบับของคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมและเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวมทีผ่ ้ลู งทุนได้ลงนามไว้แล้วเป็นเอกสารในการเปิดบัญชีกองทุนรวมสําหรับบริษทั
จัดการทุกรายทีผ่ ้ลู งทุนประสงค์จะเปิดบัญชีกองทุนรวม และในกรณีทบี่ ริษทั จัดการใช้สาํ เนาของเอกสารข้างต้น (สําเนากระดาษ สําเนาในรูปแบบของการสแกนข้อมูลหรือสําเนาทีจ่ ดั เก็บในรูปแบบ
ทางอิเล็กทรอนิคส์อนื่ ใด) ผู้ลงทุนตกลงให้สาํ เนาเอกสารดังกล่าวมีผลใช้บงั คับตามกฎหมาย และใช้ผกู พันกับผู้ลงทุนได้เสมือนกับต้นฉบับของเอกสาร
2. ผู้ลงทุนขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม แบบสอบถามเพือ่ กําหนดความเสีย่ งของผู้ลงทุน และ/หรือตามข้อสอบถามเป็น
ครัง้ คราวของบริษทั จัดการ เป็นข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบนั และหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ผู้ลงทุนตกลงแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือแจ้งในรูป
แบบอืน่ ใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับให้บริษทั จัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า และในกรณีทภี่ ายหลังบริษทั จัดการมีการติดต่อผู้ลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 8 เพือ่ แจ้งยืนยัน หรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้นไป
ยังผู้ลงทุน หากผู้ลงทุนไม่แจ้งการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด ผู้ลงทุนตกลงให้บริษทั จัดการยึดถือข้อมูลล่าสุดทีม่ อี ยู่เดิมเป็นข้อมูล
ปัจจุบนั ของผู้ลงทุน
3. ผู้ลงทุนขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษทั จัดการในการเก็บรวบรวม ใช้ ส่งหรือโอนไปต่างประเทศ หรือเปิดเผยซึง่ ข้อมูลของผู้ลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนรวมทัง้ หมดที่
ผู้ลงทุนมีกับบริษทั จัดการให้กบั บุคคลดังต่อไปนี้ได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ และ/หรือการปฏิบตั ิตามกฎหมายทัง้ ในและต่างประเทศ และ/หรือเพือ่ ประโยชน์
ในการให้บริการหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแก่ผ้ลู งทุน และ/หรือเพือ่ การดําเนินงานของบริษทั จัดการหรือกองทุน และ/หรือเพือ่ การดําเนินการตามข้อผูกพันทีบ่ ริษทั จัดการหรือกองทุนมี
หน้าทีต่ ้องปฏิบตั ิ
(1) ผู้ทเี่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานหรือการลงทุนของบริษทั จัดการหรือกองทุน
(2) หน่วยงานหรือองค์กรใดๆของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ
(3) บุคคลอืน่ ใดตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นว่ามีความจําเป็นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพือ่ วัตถุประสงค์ข้างต้น
4. ในกรณีทผี่ ้ลู งทุนไม่สามารถปฏิบตั ติ ามคําขอของบริษทั จัดการในการนําส่งข้อมูล เอกสาร และหรือคํายินยอมเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั จัดการหรือกองทุนมีหน้าทีต่ ้องดําเนินการตามกฎหมายทัง้ ในและ
ต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันทีบ่ ริษทั จัดการหรือกองทุนมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ิ หรือเป็นเรือ่ งทีจ่ าํ เป็นสําหรับการดําเนินงาน หรือการลงทุนของบริษทั จัดการหรือกองทุน หรือผู้ลงทุนไม่ปฏิบตั ติ ามตาม
ข้อกําหนด และเงือ่ นไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้บริษทั จัดการสามารถระงับการให้บริการใดๆอันเกีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ รวมทัง้ ดําเนินการปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุน โดยผูล้ งทุนขอมอบอํานาจ และขอให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริษทั จัดการในการปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพือ่ ปิดบัญชี
กองทุนรวมของผู้ลงทุนได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยถือเสมือนว่าเป็นการดําเนินการของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษทั จัดการในการดําเนินการ
ดังกล่าวิษทั จัดการหรือกองทุนมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ิ
5. ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่าบริษทั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะไม่อนุมตั หิ รือปฏิเสธคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือการทําธุรกรรมกับผู้ลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ได้โดยไม่จาํ เป็นต้องชีแ้ จงแสดงเหตุผล
ใดๆแก่ผ้ลู งทุน และการตัดสินใจของบริษทั จัดการให้ถอื เป็นทีส่ ดุ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการสงวนสิทธิทเี่ ป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิ และหน้าทีข่ องบริษทั จัดการทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน ตลอดจนเงือ่ นไข
และข้อกําหนดอืน่ ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้กาํ หนดไว้
6. ในกรณีทผี่ ้สู นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ซือ้ ขายหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนให้กบั บริษทั จัดการโดยผ่านบริการ FundConnext หรือผู้ลงทุนส่งคําสัง่ ซือ้ ขายหรือสับ
เปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านทางบริการส่งคําสัง่ ซือ้ ขายหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทางระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ FundConnext ผู้ลงทุนตกลงให้ถอื เอาข้อมูลคําสัง่ ทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จาก
บริการ FundConnext มีผลผูกพันผู้ลงทุนเสมือนหนึง่ ผู้ลงทุนได้ลงนาม และยืน่ แบบฟอร์มคําสัง่ ในการทํารายการดังกล่าวต่อบริษทั จัดการและข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ และ
ใช้อ้างอิงสําหรับการทํารายการของผู้ลงทุนได้
7. ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครัง้ ผู้ลงทุนได้รบั หนังสือชีช้ วน หรือคู่มอื การลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี หรือเอกสารอืน่ ใดทีใ่ ช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษทั จัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็นผู้ติดต่อผู้ลงทุน รวมทัง้ พนักงานผู้ทาํ หน้าทีใ่ นการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้
และความเข้าใจเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครัง้ ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนอย่างละเอียดรอบคอบ
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี าํ สัง่ ไว้
(3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็นผู้ตดิ ต่อผู้ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้ (รวมทัง้ พนักงานผู้
ทําหน้าทีใ่ นการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คาํ แนะนําทัว่ ไปหรือคําแนะนําเฉพาะเจาะจงแก่ผ้ลู งทุน ผู้ลงทุนจะได้รบั คําเตือนในเรือ่ งต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และวิธกี ารของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดอันได้แก่
(ก) คําเตือนเกีย่ วกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน่วยลงทุน
(ข) คําเตือนเกีย่ วกับความเสีย่ งในการลงทุนของกองทุนรวมนัน้ ๆ
(ค) คําเตือนในกรณีทมี่ กี ารให้คาํ แนะนําทัว่ ไปว่า คําแนะนําดังกล่าวมิใช่คาํ แนะนําแก่ผ้ลู งทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคําแนะนํานัน้ ไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคํานึงถึงวัตถุ
ประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
(ง) คําเตือนในกรณีทมี่ กี ารให้คาํ แนะนําเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีทผี่ ้ลู งทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผู้ลงทุนอาจได้รบั คําแนะนําทีไ่ ม่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนือ่ งจากคําแนะนําทีใ่ ห้นนั้ ได้พจิ ารณาจากข้อมูลเพียงเท่าทีผ่ ้ลู งทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกําหนด ผู้ลงทุน
ยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลําพังไม่มผี ลเป็นการผูกพันบริษทั จัดการและไม่มผี ลให้บริษทั จัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ทุกประการ
(4) สําหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความทีป่ รากฏอยู่ในคู่มอื การลงทุนใน LTF หรือ RMF แล้วแต่กรณี และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษทั
จัดการมิได้เป็นผู้ให้คาํ แนะนํา หรือให้คาํ ปรึกษาด้านภาษีแก่ผ้ลู งทุน รวมทัง้ ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวม RMF และ LTF ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้
8. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว และ/หรือเอกสารหรือข้อมูลอืน่ ใด ทีจ่ ะติดต่อหรือส่งให้แก่ผ้ลู งทุน ให้บริษทั จัดการสามารถติดต่อด้วยวิธใี ดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทาง
โทรศัพท์ โทรสาร ข้อความสัน้ (SMS) ไปรษณีย์อเิ ล็คทรอนิกส์ (email) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนําไปส่งเอง หรือผ่านทาง applications หรือสือ่ สังคมออนไลน์
(เช่น LINE, WhatsApp, Messenger หรือ Facebook) หรือการติดต่อสือ่ สารด้วยวิธอี นื่ ใด ในกรณีทไี่ ด้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ทีอ่ ยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (email address) ทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือทีผ่ ้ลู งทุนได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุดแล้ว หรือส่งผ่านไปยัง applications ทีผ่ ้ลู งทุน download ไว้ หรือเผยแพร่ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ทผี่ ู้
ลงทุนได้เข้ามาติดตามหรือเพิม่ ชือ่ เพือ่ รับข้อมูลไว้ ให้ถอื ว่าได้ส่งให้แก่ผ้ลู งทุนแล้วโดยชอบ ทัง้ นี้ โดยไม่คาํ นึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รบั ด้วยตนเอง หรือมีผ้รู บั ไว้ หรือจะได้เปิดอ่านข้อมูลหรือไม่ก็ตามสําหรับ
ในกรณีทสี่ ่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายทีอ่ ยู่ หรือทีอ่ ยู่ทกี่ ล่าวนีเ้ ปลีย่ นแปลงไป หรือถูกรือ้ ถอนไป โดยไม่มกี ารแจ้งการย้ายหรือการเปลีย่ นแปลงหรือการรือ้ ถอนนัน้ เป็นหนังสือถึงบริษทั จัดการก็ดี
หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร ทีอ่ ยูท่ างอิเล็คทรอนิกส์ (email address) หรือทีอ่ ยู่ทผี่ ้ลู งทุนได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุดไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นปัจจุบนั ก็ดี ให้
ถือว่าผู้ลงทุนได้รบั และทราบหนังสือติดต่อ คําบอกกล่าว ข้อมูลหรือหนังสืออืน่ ใดของบริษทั จัดการแล้วโดยชอบ
9. เพือ่ ให้บริษทั จัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ หน่วยลงทุนและผู้เกีย่ วข้องกับกองทุน สามารถปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎหมายที่
เกีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ได้ และเพือ่ เป็นการลดขัน้
ตอนทีผ่ ้ลู งทุนจะต้องนําส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกีย่ วกับหน้าทีข่ องผู้ลงทุน ข้อมูล คํายืนยัน และคํายินยอมใดๆเกีย่ วกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ทีจ่ ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA
Form และเอกสารทีอ่ ้างถึงใน FATCA Form) (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่า “เอกสารและข้อมูล”) ให้กบั บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกําหนดและเงือ่ นไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บคุ คลดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมดรวมถึงตัวแทนมีสทิ ธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึง่ ว่า ผู้
ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนัน้ กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บคุ คลดังกล่าวทุกรายสามารถนําส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนัน้ ระหว่างกันได้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้น
สงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิม่ เติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้
10. ผู้ลงทุนตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขต่างๆในหนังสือชีช้ วนของแต่ละกองทุนรวมทีผ่ ้ลู งทุนได้ลงทุนไว้ ข้อกําหนดและเงือ่ นไขในแบบฟอร์มซือ้ ขายหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับผู้ถอื หน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกําหนดและเงือ่ นไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมเพิม่ เติมจากข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนีต้ ามทีแ่ ต่ละบริษทั
จัดการจะกําหนด รวมถึงทีจ่ ะมีการแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับผู้ถอื หน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกําหนดและเงือ่ นไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวม
เพิม่ เติมของแต่ละบริษทั จัดการได้ทเี่ ว็บไซต์ของบริษทั จัดการดังกล่าว
11. ผู้ลงทุนยอมรับและตกลงว่าข้อกําหนดและเงือ่ นไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมนีย้ งั คงมีผลใช้บงั คับกับผู้ลงทุนต่อไป แม้ปรากฎต่อมาในภายหลังว่าบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนรายใดรายหนึง่ จะยกเลิกหรือไม่ได้ใช้บริการ FundConnext แล้ว
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