คำขอเปิดบัญชีกองทุน : สำหรับนิติบุคคล

Account No.
DD / MM / YYYY

FundConnext

-

-

1. ข้อมูลนิตบิ คุ คลสําหรับประกอบบัญชีกองทุนรวม Juristic Investor Information - For Mutual Fund Account
ชือ่ นิตบิ คุ คล (ภาษาไทย)*
Juristic Investor Name*
เลขทีใ่ บสําคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.*
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID.
รายได้รวมต่อปีของบริษทั Total Income per Year
ประเภทนิตบิ คุ คล Juristic Type*
นิตบิ คุ คลทัวไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
นิตบิ คุ คลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)

ประเทศทีจ่ ดทะเบียน* ไทย Thailand
Registered Country อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)
วันทีจ่ ดทะเบียน Issued Date
สาขาลําดับที่ Branch No.
สํานักงานใหญ่ Head Office
(ล้านบาท Million Baht)
ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque

ประเภทธุรกิจ Business Type*
ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
อาวุธยุทธภัณฑ์ Armament
คาสิโน / การพนัน Casino / Gambling
สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด
Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque
โอนและรับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
Domestic or International Money Transfer
สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking
แหล่งทีม่ าของเงินทุน Source of Investment Fund*
เงินจากการทําธุรกิจ Revenue from Business
ค่าหุ้น Stock
เงินจากการขายทรัพย์สนิ Revenue from selling property

แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel / Restaurant
ประกันภัย / ประกันชีวติ Insurance / Assurance
ค้าอัญมณี / ทอง Jewelry / Gold Trading
อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate
นายหน้าจัดหางาน Recruitment Agency
ธุรกิจนําเทีย่ ว / บริษทั ทัวร์ Travel Industry / Travel Agency
มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา
University / School / Education Center
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
เงินบริจาค Donation
เงินกู้ Loan
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

ประเทศหรือเขตแดนทีเ่ ป็นแหล่งทีม่ าของเงินทุน Country's Source of Investment Fund*
ทีอ่ ยู่ตามหนังสือจดทะเบียนบริษทั Commercial Registration Certificate Address*
หมู่ที่ Moo No.
เลขที่ Address No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
ซอย Soi
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
อําเภอ District/Amphur
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
โทรศัพท์ Telephone

ชัน้ Floor

เงือ่ นไขการลงนามของนิตบิ คุ คล Juristic's Condition of Authorized Signatories *
รายชือ่ กรรมการของนิตบิ คุ คล List of Juristic's Directors*
สัญชาติ
ชือ่ - นามสกุล
Nationality
Name - Surname

เลขทีบ่ ตั รประชาชน / เลขทีพ่ าสปอร์ต
ID Card No. / Passport No.

อํานาจลงนาม
เป็นผู้บริหารสูงสุด
Authorized Signatory Chief Executive

1.

มี Yes

ไม่มี No

2.

มี Yes

ไม่มี No

3.

มี Yes

ไม่มี No

4.

มี Yes

ไม่มี No

5.

มี Yes

ไม่มี No

6.

มี Yes

ไม่มี No

7.

มี Yes

ไม่มี No

8.
* Required

มี Yes

ไม่มี No
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2. รายชือ่ ผู้ถอื หุ้นทีถ่ อื หุ้นตัง้ แต่ 25% ขึน้ ไป / ผู้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง
List of Shareholders holding from 25% of shares / End Beneficiary
ชือ่ - นามสกุล หรือ ชือ่ นิตบิ คุ คล
Name - Surname or Juristic Name

สัญชาติ
Nationality

เลขทีบ่ ตั รประชาชน / เลขทีพ่ าสปอร์ต
ID Card No. / Passport No.

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

ชือ่ นิตบิ คุ คล Juristic Name
ชือ่ - นามสกุล หรือ ชือ่ นิตบิ คุ คล
Name - Surname or Juristic Name
1.

สัญชาติ
Nationality

เลขทีบ่ ตั รประชาชน / เลขทีพ่ าสปอร์ต
ID Card No. / Passport No.

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

สัญชาติ
Nationality

เลขทีบ่ ตั รประชาชน / เลขทีพ่ าสปอร์ต
ID Card No. / Passport No.

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

สัญชาติ
Nationality

เลขทีบ่ ตั รประชาชน / เลขทีพ่ าสปอร์ต
ID Card No. / Passport No.

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

สัญชาติ
Nationality

เลขทีบ่ ตั รประชาชน / เลขทีพ่ าสปอร์ต
ID Card No. / Passport No.

สัดส่วนการถือหุ้น
% of Shareholding

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.
ชือ่ นิตบิ คุ คล Juristic Name
ชือ่ - นามสกุล หรือ ชือ่ นิตบิ คุ คล
Name - Surname or Juristic Name
1.
2.
3.
4.
5.
ชือ่ นิตบิ คุ คล Juristic Name
ชือ่ - นามสกุล หรือ ชือ่ นิตบิ คุ คล
Name - Surname or Juristic Name
1.
2.
3.
4.
5.
ชือ่ นิตบิ คุ คล Juristic Name
ชือ่ - นามสกุล หรือ ชือ่ นิตบิ คุ คล
Name - Surname or Juristic Name
1.
2.
3.
4.
5.
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3. ข้อมูลผู้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง End Beneficiary Information
1. ชือ่ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality
ประเภทบัตร ID Type
บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. พาสปอร์ต Passport เลขที่ No.
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
ชัน้ Floor
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ Address No.
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
ซอย Soi
จังหวัด Province
อําเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่อได้ Contact Address
ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ชัน้ Floor
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ Address No.
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
ซอย Soi
จังหวัด Province
อําเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
อาชีพ Occupation
พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
ข้าราชการ Government Employee
เกษตรกร Agriculturist
พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
นักเรียน / นักศึกษา Student
แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
ครู / อาจารย์ Teacher
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
นักลงทุน Investor
พนักงานบริษทั Corporate Employee
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement
Other (Please specify)
แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
อาชีพอิสระ Self-Employed
กิจการครอบครัว Family Business
ความเกีย่ วข้องในฐานะผู้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง Relationship as an End Beneficiary
เป็นผู้ถอื หุ้นตัง้ แต่ 25% ขึน้ ไป
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
เป็นผู้บริหารสูงสุด
Shareholder who own 25% of total shares or higher
Other (Please specify)
Being Chief Executive
ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกีย่ วข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes
ไม่ใช่ No
(
)

ลงชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

2. ชือ่ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality
ประเภทบัตร ID Type
บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. พาสปอร์ต Passport เลขที่ No.
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
ชัน้ Floor
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ Address No.
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
ซอย Soi
จังหวัด Province
อําเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่อได้ Contact Address
ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ชัน้ Floor
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ Address No.
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
ซอย Soi
จังหวัด Province
อําเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
อาชีพ Occupation
พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
ข้าราชการ Government Employee
เกษตรกร Agriculturist
พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
นักเรียน / นักศึกษา Student
แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
ครู / อาจารย์ Teacher
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
นักลงทุน Investor
พนักงานบริษทั Corporate Employee
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement
Other (Please specify)
แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
อาชีพอิสระ Self-Employed
กิจการครอบครัว Family Business
ความเกีย่ วข้องในฐานะผู้รบั ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง Relationship as an End Beneficiary
เป็นผู้ถอื หุ้นตัง้ แต่ 25% ขึน้ ไป
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
เป็นผู้บริหารสูงสุด
Shareholder who own 25% of total shares or higher
Other (Please specify)
Being Chief Executive
ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกีย่ วข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes
ไม่ใช่ No
(
)

ลงชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature
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4. ข้อมูลสําหรับทําธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund
เงือ่ นไขการลงนามการทําธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction*
ข้อมูลผู้มอี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลสําหรับทําธุรกรรมกองทุนรวม Authorized Signatory of Juristic Investor for Mutual Fund*
1. ชือ่ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality
ประเภทบัตร ID Type
บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. พาสปอร์ต Passport เลขที่ No.
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
ชัน้ Floor
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ Address No.
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
ซอย Soi
จังหวัด Province
อําเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่อได้ Contact Address
ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ชัน้ Floor
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ Address No.
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
ซอย Soi
จังหวัด Province
อําเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
อาชีพ Occupation
พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
ข้าราชการ Government Employee
เกษตรกร Agriculturist
พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
นักเรียน / นักศึกษา Student
แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
ครู / อาจารย์ Teacher
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
นักลงทุน Investor
พนักงานบริษทั Corporate Employee
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement
Other (Please specify)
แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
อาชี
พ
อิ
ส
ระ
Self-Employed
กิจการครอบครัว Family Business
ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกีย่ วข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes
ไม่ใช่ No
(
)

ลงชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature
2. ชือ่ - นามสกุล Name - Surname
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) Date of Birth (B.E.)
โทรศัพท์ Telephone
สัญชาติ Nationality
ประเภทบัตร ID Type
บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. พาสปอร์ต Passport เลขที่ No.
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน Residence Registration Address
ชัน้ Floor
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ Address No.
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
ซอย Soi
จังหวัด Province
อําเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
ทีอ่ ยู่ทตี่ ดิ ต่อได้ Contact Address
ตามทะเบียนบ้าน Same as Residence Registration Address
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ชัน้ Floor
หมู่ที่ Moo No.
อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban
เลขที่ Address No.
ถนน Road
ตําบล Sub-district/Tambon
ซอย Soi
จังหวัด Province
อําเภอ District/Amphur
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
ประเทศ Country
อาชีพ Occupation
พนักงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Employee
ข้าราชการ Government Employee
เกษตรกร Agriculturist
พระภิกษุ / นักบวช Buddhist Monk / Priest
นักเรียน / นักศึกษา Student
แม่บ้าน / พ่อบ้าน Housewife
ครู / อาจารย์ Teacher
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว Business Owner
นักลงทุน Investor
พนักงานบริษทั Corporate Employee
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
นักการเมือง Politician
เกษียณอายุ Retirement
Other (Please specify)
แพทย์ / พยาบาล Doctor / Nurse
อาชีพอิสระ Self-Employed
กิจการครอบครัว Family Business
ท่านเป็นนักการเมืองหรือเกีย่ วข้องกับนักการเมือง หรือบุคคลทีม่ สี ถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?
ใช่ Yes
ไม่ใช่ No
(
)

ลงชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature
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วันที่ Date

DD / MM / YYYY

-

-

5. การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information - For Mutual Fund

วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective* (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ You can select more than 1 item)
บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management
การลงทุน Investment
บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ทีอ่ ยู่สาํ หรับจัดส่งเอกสาร Mailing Address*
ตามหนังสือจดทะเบียนบริษทั
Same as Commercial Registration No.
เลขที่ Address No.
ซอย Soi
อําเภอ District/Amphur
ประเทศ Country

อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify)

หมูท่ ี่ Moo No.
ถนน Road

อาคาร/หมูบ่ ้าน Building/Mooban
ตําบล Sub-district/Tambon
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์ Telephone

ชัน้ Floor

บัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพือ่ การซือ้ หน่วยลงทุน*
Bank Account for Subscription
ลําดับ
บัญชีหลัก
No. Main Bank Account
1

ธนาคาร
Bank

สาขา
Branch

เลขบัญชี
Account No.

ชือ่ บัญชี
Account Name

2
3
4
หมายเหตุ
บัญชีธนาคารสําหรับหักเงินเพือ่ การซือ้ หน่วยลงทุน การขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล ผู้ถอื หน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
บัญชีธนาคารสําหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล*
Bank Account for Redemption Proceeds and Dividend
ตามบัญชีธนาคารสําหรับการซือ้ หน่วยลงทุน Same as Bank Account for Subscription
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)
ลําดับ
บัญชีหลัก
No. Main Bank Account
1

ธนาคาร
Bank

สาขา
Branch

เลขบัญชี
Account No.

ชือ่ บัญชี
Account Name

2
3
4

(

ลงชือ่ ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

(

)

ลงชือ่ ผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

)

* Required

บัญชีเปิดชือ่ Segregate
ประเภทบัญชี Account Type*
เลขทีล่ กู ค้า Customer Account No.*
บัญชีปิดชือ่ Omnibus
ผู้แนะนําการลงทุน Investment Consultant
เลขทีใ่ บอนุญาตผู้แนะนําการลงทุน Investment Consultant's License No.
KYC Level………………………………บันทึกเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………
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FundConnext
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
ใช้อ้างอิงสําหรับการทํารายการของผูล้ งทุนได้
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 ผูล้ งทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ 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 ยู่ทางอิเล็คทรอนิกส์ (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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FundConnext
6. เอกสารนิตบิ คุ คลทีต่ ้องนําส่ง Required Documents for Juristic Investor

สําหรับเจ้าหน้าที่ For Staff Only

สําเนาเอกสารสําหรับนิตบิ คุ คล Copy of Juristic Document
นิตบิ คุ คลทัว่ ไป (ประเทศไทย) Juristic (Thailand)
หนังสือรับรองการจดทะเบียน(นายทะเบียนออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Registration certificate as a legal entity (Issued within 6 months)
นิตบิ คุ คลต่างประเทศ Juristic (Foreign)
เอกสารการเป็นนิตบิ คุ คล(หน่วยงานออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
Certificate of registration as a legal entity (Issued within 6 months)
ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise
เอกสารหนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม Letter of intent in transactions
เอกสารหนังสือแต่งตัง้ หรือมอบอํานาจ Letter of appointment or Letter of authority
สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque
เอกสารหนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม Letter of intent in transactions
เอกสารหนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง Certificate of registration
เอกสารหนังสือแต่งตัง้ หรือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม Letter of appointment or Letter of authority
ตัวอย่างตราประทับของบริษทั (ถ้ามี) Sample of company's logo (if any)
รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม List of Directors and Authorized Signatory of Directors
สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอี าํ นาจลงนาม Copy of ID of Authorized Person
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) Letter of authority (if any)
ภพ. 20 (ถ้ามี) VAT Registration (VAT20) (if any)
รายชื่อผู้ถอื หุ้น (บจ.5) List of shareholders’ names
รายงานการประชุม ทีม่ มี ติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี) Minutes & Resolutions indicating details of account opening (if any)
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