ต้้นฉบัับ : สำำ�หรัับนายทะเบีียน / บริิษััทจััดการ

FATCA Status
เอกสารแนบเพิ่่�ม

Non US Person

ใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีกี องทุุน : สำำ�หรัับบุุคคลธรรมดา
US Indicia
W8-BEN+Required Documents

US Person
W9

สำำ�นัักงาน / สาขา ................................................................................ วัันที่่� .......................................... เลขที่่�บััญชีีกองทุุน
ชื่อ�่ บััญชีี ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (กรณีบญั ชีรว่ มกรุณาระบุชื่อบัญชีให้ครบทุกท่าน)
ประเภทบััญชีี
บััญชีีตนเอง
บััญชีีเพื่่อ�
บััญชีีร่ว่ ม
ข้้าพเจ้้ามีีความประสงค์์ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมเพื่่�อซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนผ่่านบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงศรีี จำำ�กััด (“บริิษััทจััดการ”) และขอให้้ข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเจ้้าของบััญชีี (กรณีีบัญั ชีีร่ว่ ม โปรดกรอกข้้อมููลของผู้ที่้� มีีชื่
�่ อ�่ อยู่ใ่� นลำำ�ดับั แรก สำำ�หรัับท่่านอื่่น� ๆ กรอกใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีส่ว่ นเพิ่่ม� เติมิ )
นาย
นาง
นางสาว
อื่น�่ ๆ ระบุุ .......................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ�่ ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .......................................................................................................................... (ภาษาไทย)
ชื่อ�่ ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .................................................................................................................... (ภาษาอัังกฤษ)
วัันเดืือนปีีเกิิด (ค.ศ.) .................../................../........................ ประเทศเจ้้าของสััญชาติิ ................................................................................................................................................................
ประเภทหลัักฐาน

บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ..............................................................................
บััตรต่่างด้้าว
เลขที่่�บััตรประจำำ�ตััว ……………………………………………................................................................ วัันที่่�บััตรหมดอายุุ (ค.ศ) .............../............./................
สมรส	
โสด
สถานภาพ
เกษตรกร
นัักลงทุุน
แม่่บ้า้ น / พ่่อบ้้าน
นัักเรีียน / นัักศึกษ
ึ า พระภิิกษุุ / นัักบวช เกษีียณอายุุ
อาชีีพ
กรณีีเลืือกกลุ่่�มอาชีีพดัังต่่อไปนี้้� โปรดระบุุที่่�อยู่่�สถานที่่�ทำำ�งานและตำำ�แหน่่งงานในส่่วนถััดไปด้้วย
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พนัักงานบริิษัทั 		
กิิจการครอบครััว
แพทย์์ / พยาบาล
ครูู / อาจารย์์
นัักการเมืือง
ข้้าราชการ
เจ้้าของกิิจการ / ธุุรกิจส่
ิ ว่ นตััว
อาชีีพอิิสระ
อื่น�่ ๆ ระบุุ ..................................
แลกเปลี่ย�่ นเงิินตราต่่างประเทศ
ค้้าของเก่่า / วััตถุุโบราณ
โรงแรม / ภััตตาคาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภทธุุรกิิจ
ค้้าอััญมณีี / ทอง
คาสิิโน / การพนััน
ประกัันภััย / ประกัันชีีวิติ
สถานบริิการตามกฏหมายว่่าด้้วยสถานบริิการ
ธุุรกิิจนำ�ำ เที่ย�่ ว / บริิษัททั
ั วั ร์์
มหาวิทย
ิ าลััย / โรงเรีียน / สถานศึึกษา อาวุุธยุุทธภัณั ฑ์์
การเงิิน / ธนาคาร
โอนและรัับเงิินทั้้ง� ภายในและต่่างประเทศ
สหกรณ์์ / มููลนิิธิิ / สมาคม / สโมสร / วััด / มััสยิดิ / ศาลเจ้้า
ธุุรกิิจรับั คนเข้้ามาทำำ�งานจากต่่างประเทศหรืือส่่งคนไปทำำ�งานต่่างประเทศ อื่น�่ ๆ ระบุุ…………………………………………….
< 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
รายได้้ต่อ่ เดืือน
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 4,000,000 บาท
4,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
แหล่่งที่ม�่ าของรายได้้ ในประเทศ
นอกประเทศ ระบุุประเทศ...........................................................................................................................................
เงิินเดืือน / ค่่าจ้า้ ง
เงิินออม
มรดก / ของขวััญ
ประกอบธุุรกิจิ
การลงทุุน
เงิินเกษีียณ
อื่น�่ ๆ ระบุุ ………………..…......…………...............................................................
โปรดระบุุ ........................................................................................................................................................................................................................ บาท
(ทรััพย์์สิิน หมายถึึง เงิินฝาก เงิินลงทุุนโดยตรงในหลัักทรััพย์์หรืือสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า และสิินทรััพย์์สุุทธิิ (ไม่่รวมอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย)
ที่อ�่ ยู่่�ตามบััตรประชาชน
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ที่่อ� ยู่ปั�่ จั จุุบันั
ตามบััตรประชาชน
อื่น�่ ๆ ระบุุ
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................

มููลค่่าทรััพย์สิิน
์

สามารถอ่่านประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการได้้ที่่� www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th
หน้้าที่่� 1/2
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สำำ�เนา 1 : สำำ�หรัับตััวแทน / สาขา

FATCA Status
เอกสารแนบเพิ่่�ม

Non US Person

ใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีกี องทุุน : สำำ�หรัับบุุคคลธรรมดา
US Indicia
W8-BEN+Required Documents

US Person
W9

สำำ�นัักงาน / สาขา ................................................................................ วัันที่่� .......................................... เลขที่่�บััญชีีกองทุุน
ชื่่อ� บััญชีี ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (กรณีบญั ชีรว่ มกรุณาระบุชื่อบัญชีให้ครบทุกท่าน)
ประเภทบััญชีี
บััญชีีตนเอง
บััญชีีเพื่่อ�
บััญชีีร่ว่ ม
ข้้าพเจ้้ามีีความประสงค์์ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมเพื่่�อซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนผ่่านบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงศรีี จำำ�กััด (“บริิษััทจััดการ”) และขอให้้ข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเจ้้าของบััญชีี (กรณีีบัญั ชีีร่ว่ ม โปรดกรอกข้้อมููลของผู้ที่้� มีีชื่
�่ อ�่ อยู่ใ่� นลำำ�ดับั แรก สำำ�หรัับท่่านอื่่น� ๆ กรอกใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีส่ว่ นเพิ่่ม� เติมิ )
นาย
นาง
นางสาว
อื่่น� ๆ ระบุุ .......................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่่อ� ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .......................................................................................................................... (ภาษาไทย)
ชื่่อ� ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .................................................................................................................... (ภาษาอัังกฤษ)
วัันเดืือนปีีเกิิด (ค.ศ.) .................../................../........................ ประเทศเจ้้าของสััญชาติิ ................................................................................................................................................................
ประเภทหลัักฐาน

บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ..............................................................................
บััตรต่่างด้้าว
เลขที่่�บััตรประจำำ�ตััว ……………………………………………................................................................ วัันที่่�บััตรหมดอายุุ (ค.ศ) .............../............./................
สมรส	
โสด
สถานภาพ
เกษตรกร
นัักลงทุุน
แม่่บ้า้ น / พ่่อบ้้าน
นัักเรีียน / นัักศึกษ
ึ า พระภิิกษุุ / นัักบวช เกษีียณอายุุ
อาชีีพ
กรณีีเลืือกกลุ่่�มอาชีีพดัังต่่อไปนี้้� โปรดระบุุที่่�อยู่่�สถานที่่�ทำำ�งานและตำำ�แหน่่งงานในส่่วนถััดไปด้้วย
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พนัักงานบริิษัทั 		
กิิจการครอบครััว
แพทย์์ / พยาบาล
ครูู / อาจารย์์
นัักการเมืือง
ข้้าราชการ
เจ้้าของกิิจการ / ธุุรกิจส่
ิ ว่ นตััว
อาชีีพอิิสระ
อื่่น� ๆ ระบุุ ..................................
แลกเปลี่ย�่ นเงิินตราต่่างประเทศ
ค้้าของเก่่า / วััตถุุโบราณ
โรงแรม / ภััตตาคาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภทธุุรกิิจ
ค้้าอััญมณีี / ทอง
คาสิิโน / การพนััน
ประกัันภััย / ประกัันชีีวิติ
สถานบริิการตามกฏหมายว่่าด้้วยสถานบริิการ
ธุุรกิิจนำ�ำ เที่ย�่ ว / บริิษัททั
ั วั ร์์
มหาวิทย
ิ าลััย / โรงเรีียน / สถานศึึกษา อาวุุธยุุทธภัณั ฑ์์
การเงิิน / ธนาคาร
โอนและรัับเงิินทั้้ง� ภายในและต่่างประเทศ
สหกรณ์์ / มููลนิิธิิ / สมาคม / สโมสร / วััด / มััสยิดิ / ศาลเจ้้า
ธุุรกิิจรับั คนเข้้ามาทำำ�งานจากต่่างประเทศหรืือส่่งคนไปทำำ�งานต่่างประเทศ อื่น�่ ๆ ระบุุ…………………………………………….
< 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
รายได้้ต่อ่ เดืือน
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 4,000,000 บาท
4,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
แหล่่งที่ม�่ าของรายได้้ ในประเทศ
นอกประเทศ ระบุุประเทศ...........................................................................................................................................
เงิินเดืือน / ค่่าจ้า้ ง
เงิินออม
มรดก / ของขวััญ
ประกอบธุุรกิจิ
การลงทุุน
เงิินเกษีียณ
อื่น�่ ๆ ระบุุ ………………..…......…………...............................................................
โปรดระบุุ ........................................................................................................................................................................................................................ บาท
(ทรััพย์์สิิน หมายถึึง เงิินฝาก เงิินลงทุุนโดยตรงในหลัักทรััพย์์หรืือสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า และสิินทรััพย์์สุุทธิิ (ไม่่รวมอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย)
ที่อ�่ ยู่่�ตามบััตรประชาชน
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ที่่อ� ยู่ปั�่ จั จุุบันั
ตามบััตรประชาชน
อื่น�่ ๆ ระบุุ
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................

มููลค่่าทรััพย์สิิน
์

สามารถอ่่านประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการได้้ที่่� www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th
หน้้าที่่� 1/2

App-IN_TH_2021-1

สำำ�เนา 2 : สำำ�หรัับผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน

FATCA Status
เอกสารแนบเพิ่่�ม

Non US Person

ใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีกี องทุุน : สำำ�หรัับบุุคคลธรรมดา
US Indicia
W8-BEN+Required Documents

US Person
W9

สำำ�นัักงาน / สาขา ................................................................................ วัันที่่� .......................................... เลขที่่�บััญชีีกองทุุน
ชื่่อ� บััญชีี ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... (กรณีบญั ชีรว่ มกรุณาระบุชื่อบัญชีให้ครบทุกท่าน)
ประเภทบััญชีี
บััญชีีตนเอง
บััญชีีเพื่่อ�
บััญชีีร่ว่ ม
ข้้าพเจ้้ามีีความประสงค์์ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมเพื่่�อซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนผ่่านบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงศรีี จำำ�กััด (“บริิษััทจััดการ”) และขอให้้ข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเจ้้าของบััญชีี (กรณีีบัญั ชีีร่ว่ ม โปรดกรอกข้้อมููลของผู้ที่้� มีีชื่
�่ อ�่ อยู่ใ่� นลำำ�ดับั แรก สำำ�หรัับท่่านอื่่น� ๆ กรอกใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีส่ว่ นเพิ่่ม� เติมิ )
นาย
นาง
นางสาว
อื่่น� ๆ ระบุุ .......................................................................................................................................................................................................................................................................
ชื่่อ� ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .......................................................................................................................... (ภาษาไทย)
ชื่่อ� ............................................................................................................................................................ นามสกุุล .................................................................................................................... (ภาษาอัังกฤษ)
วัันเดืือนปีีเกิิด (ค.ศ.) .................../................../........................ ประเทศเจ้้าของสััญชาติิ ................................................................................................................................................................
ประเภทหลัักฐาน

บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ..............................................................................
บััตรต่่างด้้าว
เลขที่่�บััตรประจำำ�ตััว ……………………………………………................................................................ วัันที่่�บััตรหมดอายุุ (ค.ศ) .............../............./................
สมรส	
โสด
สถานภาพ
เกษตรกร
นัักลงทุุน
แม่่บ้า้ น / พ่่อบ้้าน
นัักเรีียน / นัักศึกษ
ึ า พระภิิกษุุ / นัักบวช เกษีียณอายุุ
อาชีีพ
กรณีีเลืือกกลุ่่�มอาชีีพดัังต่่อไปนี้้� โปรดระบุุที่่�อยู่่�สถานที่่�ทำำ�งานและตำำ�แหน่่งงานในส่่วนถััดไปด้้วย
พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ
พนัักงานบริิษัทั 		
กิิจการครอบครััว
แพทย์์ / พยาบาล
ครูู / อาจารย์์
นัักการเมืือง
ข้้าราชการ
เจ้้าของกิิจการ / ธุุรกิจส่
ิ ว่ นตััว
อาชีีพอิิสระ
อื่่น� ๆ ระบุุ ..................................
แลกเปลี่ย�่ นเงิินตราต่่างประเทศ
ค้้าของเก่่า / วััตถุุโบราณ
โรงแรม / ภััตตาคาร
อสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภทธุุรกิิจ
ค้้าอััญมณีี / ทอง
คาสิิโน / การพนััน
ประกัันภััย / ประกัันชีีวิติ
สถานบริิการตามกฏหมายว่่าด้้วยสถานบริิการ
ธุุรกิิจนำ�ำ เที่ย�่ ว / บริิษัททั
ั วั ร์์
มหาวิทย
ิ าลััย / โรงเรีียน / สถานศึึกษา อาวุุธยุุทธภัณั ฑ์์
การเงิิน / ธนาคาร
โอนและรัับเงิินทั้้ง� ภายในและต่่างประเทศ
สหกรณ์์ / มููลนิิธิิ / สมาคม / สโมสร / วััด / มััสยิดิ / ศาลเจ้้า
ธุุรกิิจรับั คนเข้้ามาทำำ�งานจากต่่างประเทศหรืือส่่งคนไปทำำ�งานต่่างประเทศ อื่น�่ ๆ ระบุุ…………………………………………….
< 15,000 บาท
15,001 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
รายได้้ต่อ่ เดืือน
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 4,000,000 บาท
4,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
แหล่่งที่ม�่ าของรายได้้ ในประเทศ
นอกประเทศ ระบุุประเทศ...........................................................................................................................................
เงิินเดืือน / ค่่าจ้า้ ง
เงิินออม
มรดก / ของขวััญ
ประกอบธุุรกิจิ
การลงทุุน
เงิินเกษีียณ
อื่น�่ ๆ ระบุุ ………………..…......…………...............................................................
โปรดระบุุ ........................................................................................................................................................................................................................ บาท
(ทรััพย์์สิิน หมายถึึง เงิินฝาก เงิินลงทุุนโดยตรงในหลัักทรััพย์์หรืือสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า และสิินทรััพย์์สุุทธิิ (ไม่่รวมอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย)
ที่อ�่ ยู่่�ตามบััตรประชาชน
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ที่่อ� ยู่ปั�่ จั จุุบันั
ตามบััตรประชาชน
อื่น�่ ๆ ระบุุ
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................

มููลค่่าทรััพย์สิิน
์

สามารถอ่่านประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการได้้ที่่� www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th
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ต้้นฉบัับ : สำำ�หรัับนายทะเบีียน / บริิษััทจััดการ

ที่่อ� ยู่ที่�่ ทำ�่ �ำ งาน
ชื่่�อสถานที่่�ทำำ�งาน .......................................................................................................................................... ตำำ�แหน่่งงาน ....................................................................................................
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย ...........................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ตามบััตรประชาชน
ตามที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน
ตามที่่�อยู่่�ที่่�ทำำ�งาน
อื่่�นๆ ระบุุ
ที่่อ� ยู่สำ�่ �ำ หรัับส่่งเอกสาร
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
อีีเมล (โปรดระบุุเพีียง 1 อีีเมลเท่่านั้้น� ) ..................................................................................................................................................................................................................
เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยลดการใช้้กระดาษและภาวะโลกร้้อน บริิษัทจั
ั ดั การจะนำำ�ส่่งเอกสารที่่จั� ดั ส่่งได้้ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์ใ์ ห้้กับท่
ั า่ นทางอีีเมลที่่ร� ะบุุไว้้ข้า้ งต้้น / หรืือที่่ท่� า่ นได้้แจ้้งเพิ่่ม� เติิมในภายหลััง
โทรศััพท์์มืือถืือ.............................................................................. โทรศััพท์์บ้า้ น.............................................................................. โทรศััพท์์ที่ทำ�่ �ำ งาน .....................................................................................
2. ข้้อมููลเพิ่่ม� เติมิ อื่่น� ๆ
บััญชีสำี �ำ หรัับรัับชำำ�ระค่่าขายคืืน และ/
หรืือ เงิินปัันผล

คำำ�สั่่�งสำำ�หรัับการรัับชำำ�ระค่่าขายคืืน และ/หรืือเงิินปัันผล (เลืือกเพีียงข้้อใดข้้อหนึ่่�งเท่่านั้้�น)
ข้้าพเจ้้า
ขอรัับเป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะในนามของข้้าพเจ้้า และส่่งไปยัังที่่�อยู่่�ที่่�ระบุุข้้างต้้น
ขอให้้นำำ�เงิิน/เช็็คเข้้าบััญชีีเงิินฝากของข้้าพเจ้้าที่่�
ธนาคาร ................................................................................... บััญชีีเลขที่่� ………….................…….............………………......……………
สาขา …………………………….......................................…..... ประเภท
ออมทรััพย์์
กระแสรายวััน
วััตถุุประสงค์์ในการเปิิดบััญชีีกองทุุน
เพื่่�อการลงทุุน
เพื่่�อการเกษีียณ
เพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
อื่่�นๆ ระบุุ .......................................................
(ตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง (กรอกเฉพาะกรณีีผู้้�รัับผลประโยชน์์จากการเปิิดบััญชีี หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมเกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกรรม เป็็นบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ตนเอง)
ประเภทความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เปิิดบััญชีี
(1) คู่่�สมรส บุุตร หรืือบุุตรบุุญธรรม
(2) บุุคคลอื่่�นที่่�เป็็นเครืือญาติิที่่�นอกเหนืือจาก (1)
(3) อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................
นาย
นาง
นางสาว
อื่่�นๆ ระบุุ ................................... ชื่่�อ ............................................................................... นามสกุุล ...............................................................
บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ............................... บััตรต่่างด้้าว เลขที่่�บััตร .............................................. วัันหมดอายุุ (ค.ศ.) ......./........./........
เลขที่่�..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ...................................................................................... ชั้้�นที่่�............. ซอย ..........................................................................................................
ถนน................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .....................................................................................................
จัังหวััด ........................................................... ประเทศ ............................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................................
โทรศััพท์์มืือถืือ ................................................ โทรศััพท์์บ้า้ น ...................................................................... อีีเมล ............................................................................................................
ข้้าพเจ้้าเป็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับนัักการเมืืองหรืือบุุคคลที่่มีีสถ
� านภาพทางการเมืือง
เงื่่�อนไขการลงนาม

คนเดีียว

ร่่วมกััน 2 คน

คนใดคนหนึ่่�ง

ไม่่ใช่่

ใช่่ โปรดระบุุตำำ�แหน่่ง .............................................................................

อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................................................................................................

ข้้าพเจ้้าขอรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลที่่ใ� ห้้มาข้้างต้้น พร้้อมรัับทราบและตกลงยิินยอมปฏิิบัติั แิ ละผููกพัันตนเองตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมของบริิษัทั จััดการ ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขที่่�ปรากฏ
ในหนัังสืือชี้้ช� วนของกองทุุน ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขในการลงทุุนที่่ร� ะบุุไว้้ด้า้ นหลัังของใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน และที่่บริ
� ษัิ ทั จััดการจะประกาศต่่อไปในภายหน้้าทุกุ ประการ การทำำ�ธุุรกรรมของข้้าพเจ้้า
ไม่่มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� การฟอกเงิินหรืือสนัับสนุนุ ทางการเงิินให้้แก่่การก่่อการร้้าย
เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่่น� ใดแก่่บริษัิ ทั จััดการ (ก) ข้้าพเจ้้ารัับรองที่่จ� ะตรวจสอบความถููกต้้องและความสมบููรณ์ข์ องข้้อมููลส่่วนบุุคคลอื่่น� ที่่ข้� า้ พเจ้้าให้้แก่่บริษัิ ทั จััดการ และแจ้้งบริิษัทั จััดการถึึง
ความเปลี่่ย� นแปลงของข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่ไ� ด้้ให้้ไว้้ (ข) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่า ข้้าพเจ้้าได้้รับั ความยิินยอม หรืือสามารถอาศััยฐานทางกฎหมายอื่่น� สำำ�หรัับการเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และหรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าว
ตามกฎหมายที่่ใ� ช้้บังั คัับ (ค) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าข้้าพเจ้้าได้้แจ้้งประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการแก่่บุคุ คลอื่่น� ดัังกล่่าวแล้้ว และ (ง) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าบริษัิ ทั จััดการสามารถเก็็บ รวบรวม ใช้้
เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามวััตถุปุ ระสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการ ซึ่่ง� อาจมีีการแก้้ไขเป็็นครั้้ง� คราว ซึ่่ง� รวมถึึงวััตถุปุ ระสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้
ในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนฉบัับนี้้�
ลายมืือชื่่�อผู้้�ขอเปิิดบััญชีี
.........................................................................................................................................................................................................................................................
(
			
)

สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�

ผู้้�แนะนำำ�การลงทุุน
ทะเบีียนเลขที่่�
รหััสพนัักงาน
ผู้้�แนะนำำ�บััญชีี
รหััสพนัักงาน					

KYC level
1 2 3

ผู้้�บันั ทึึกบััญชีี
รหััสพนัักงาน
ผู้้�อนุุมัติั ิ
รหััสพนัักงาน
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สำำ�เนา 1 : สำำ�หรัับตััวแทน / สาขา

ที่่อ� ยู่ที่�่ ทำ�่ �ำ งาน
ชื่่�อสถานที่่�ทำำ�งาน .......................................................................................................................................... ตำำ�แหน่่งงาน ....................................................................................................
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย ...........................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ตามบััตรประชาชน
ตามที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน
ตามที่่�อยู่่�ที่่�ทำำ�งาน
อื่่�นๆ ระบุุ
ที่่อ� ยู่สำ�่ �ำ หรัับส่่งเอกสาร
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
อีีเมล (โปรดระบุุเพีียง 1 อีีเมลเท่่านั้้น� ) ..................................................................................................................................................................................................................
เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยลดการใช้้กระดาษและภาวะโลกร้้อน บริิษัทจั
ั ดั การจะนำำ�ส่่งเอกสารที่่จั� ดั ส่่งได้้ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์ใ์ ห้้กับท่
ั า่ นทางอีีเมลที่่ร� ะบุุไว้้ข้า้ งต้้น / หรืือที่่ท่� า่ นได้้แจ้้งเพิ่่ม� เติิมในภายหลััง
โทรศััพท์์มืือถืือ.............................................................................. โทรศััพท์์บ้า้ น.............................................................................. โทรศััพท์์ที่ทำ�่ �ำ งาน .....................................................................................
2. ข้้อมููลเพิ่่ม� เติมิ อื่่น� ๆ
บััญชีสำี �ำ หรัับรัับชำำ�ระค่่าขายคืืน และ/
หรืือ เงิินปัันผล

คำำ�สั่่�งสำำ�หรัับการรัับชำำ�ระค่่าขายคืืน และ/หรืือเงิินปัันผล (เลืือกเพีียงข้้อใดข้้อหนึ่่�งเท่่านั้้�น)
ข้้าพเจ้้า
ขอรัับเป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะในนามของข้้าพเจ้้า และส่่งไปยัังที่่�อยู่่�ที่่�ระบุุข้้างต้้น
ขอให้้นำำ�เงิิน/เช็็คเข้้าบััญชีีเงิินฝากของข้้าพเจ้้าที่่�
ธนาคาร ................................................................................... บััญชีีเลขที่่� ………….................…….............………………......……………
สาขา …………………………….......................................…..... ประเภท
ออมทรััพย์์
กระแสรายวััน
วััตถุุประสงค์์ในการเปิิดบััญชีีกองทุุน
เพื่่�อการลงทุุน
เพื่่�อการเกษีียณ
เพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
อื่่�นๆ ระบุุ .......................................................
(ตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง (กรอกเฉพาะกรณีีผู้้�รัับผลประโยชน์์จากการเปิิดบััญชีี หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมเกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกรรม เป็็นบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ตนเอง)
ประเภทความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เปิิดบััญชีี
(1) คู่่�สมรส บุุตร หรืือบุุตรบุุญธรรม
(2) บุุคคลอื่่�นที่่�เป็็นเครืือญาติิที่่�นอกเหนืือจาก (1)
(3) อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................
นาย
นาง
นางสาว
อื่่�นๆ ระบุุ ................................... ชื่่�อ ............................................................................... นามสกุุล ...............................................................
บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ............................... บััตรต่่างด้้าว เลขที่่�บััตร .............................................. วัันหมดอายุุ (ค.ศ.) ......./........./........
เลขที่่�..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ...................................................................................... ชั้้�นที่่�............. ซอย ..........................................................................................................
ถนน................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .....................................................................................................
จัังหวััด ........................................................... ประเทศ ............................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................................
โทรศััพท์์มืือถืือ ................................................ โทรศััพท์์บ้า้ น ...................................................................... อีีเมล ............................................................................................................
ข้้าพเจ้้าเป็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับนัักการเมืืองหรืือบุุคคลที่่มีีสถ
� านภาพทางการเมืือง
เงื่่�อนไขการลงนาม

คนเดีียว

ร่่วมกััน 2 คน

คนใดคนหนึ่่�ง

ไม่่ใช่่

ใช่่ โปรดระบุุตำำ�แหน่่ง .............................................................................

อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................................................................................................

ข้้าพเจ้้าขอรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลที่่ใ� ห้้มาข้้างต้้น พร้้อมรัับทราบและตกลงยิินยอมปฏิิบัติั แิ ละผููกพัันตนเองตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมของบริิษัทั จััดการ ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขที่่�ปรากฏ
ในหนัังสืือชี้้ช� วนของกองทุุน ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขในการลงทุุนที่่ร� ะบุุไว้้ด้า้ นหลัังของใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน และที่่บริ
� ษัิ ทั จััดการจะประกาศต่่อไปในภายหน้้าทุกุ ประการ การทำำ�ธุุรกรรมของข้้าพเจ้้า
ไม่่มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� การฟอกเงิินหรืือสนัับสนุนุ ทางการเงิินให้้แก่่การก่่อการร้้าย
เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่่น� ใดแก่่บริษัิ ทั จััดการ (ก) ข้้าพเจ้้ารัับรองที่่จ� ะตรวจสอบความถููกต้้องและความสมบููรณ์ข์ องข้้อมููลส่่วนบุุคคลอื่่น� ที่่ข้� า้ พเจ้้าให้้แก่่บริษัิ ทั จััดการ และแจ้้งบริิษัทั จััดการถึึง
ความเปลี่่ย� นแปลงของข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่ไ� ด้้ให้้ไว้้ (ข) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่า ข้้าพเจ้้าได้้รับั ความยิินยอม หรืือสามารถอาศััยฐานทางกฎหมายอื่่น� สำำ�หรัับการเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และหรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าว
ตามกฎหมายที่่ใ� ช้้บังั คัับ (ค) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าข้้าพเจ้้าได้้แจ้้งประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการแก่่บุคุ คลอื่่น� ดัังกล่่าวแล้้ว และ (ง) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าบริษัิ ทั จััดการสามารถเก็็บ รวบรวม ใช้้
เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามวััตถุปุ ระสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการ ซึ่่ง� อาจมีีการแก้้ไขเป็็นครั้้ง� คราว ซึ่่ง� รวมถึึงวััตถุปุ ระสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้
ในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนฉบัับนี้้�
ลายมืือชื่่�อผู้้�ขอเปิิดบััญชีี
.........................................................................................................................................................................................................................................................
(
			
)

สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�

ผู้้�แนะนำำ�การลงทุุน
ทะเบีียนเลขที่่�
รหััสพนัักงาน
ผู้้�แนะนำำ�บััญชีี
รหััสพนัักงาน					

KYC level
1 2 3

ผู้้�บันั ทึึกบััญชีี
รหััสพนัักงาน
ผู้้�อนุุมัติั ิ
รหััสพนัักงาน

หน้้าที่่� 2/2
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สำำ�เนา 2 : สำำ�หรัับผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน

ที่่อ� ยู่ที่�่ ทำ�่ �ำ งาน
ชื่่�อสถานที่่�ทำำ�งาน .......................................................................................................................................... ตำำ�แหน่่งงาน ....................................................................................................
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย ...........................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
ตามบััตรประชาชน
ตามที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน
ตามที่่�อยู่่�ที่่�ทำำ�งาน
อื่่�นๆ ระบุุ
ที่่อ� ยู่สำ�่ �ำ หรัับส่่งเอกสาร
เลขที่่� ..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ....................................................................................................... ชั้้�นที่่� ............. ซอย .......................................................................
ถนน ......................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ ......................................................................................
จัังหวััด ....................................................... ประเทศ ...................................................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................
อีีเมล (โปรดระบุุเพีียง 1 อีีเมลเท่่านั้้น� ) ..................................................................................................................................................................................................................
เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยลดการใช้้กระดาษและภาวะโลกร้้อน บริิษัทจั
ั ดั การจะนำำ�ส่่งเอกสารที่่จั� ดั ส่่งได้้ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์ใ์ ห้้กับท่
ั า่ นทางอีีเมลที่่ร� ะบุุไว้้ข้า้ งต้้น / หรืือที่่ท่� า่ นได้้แจ้้งเพิ่่ม� เติิมในภายหลััง
โทรศััพท์์มืือถืือ.............................................................................. โทรศััพท์์บ้า้ น.............................................................................. โทรศััพท์์ที่ทำ�่ �ำ งาน .....................................................................................
2. ข้้อมููลเพิ่่ม� เติมิ อื่่น� ๆ
บััญชีสำี �ำ หรัับรัับชำำ�ระค่่าขายคืืน และ/
หรืือ เงิินปัันผล

คำำ�สั่่�งสำำ�หรัับการรัับชำำ�ระค่่าขายคืืน และ/หรืือเงิินปัันผล (เลืือกเพีียงข้้อใดข้้อหนึ่่�งเท่่านั้้�น)
ข้้าพเจ้้า
ขอรัับเป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะในนามของข้้าพเจ้้า และส่่งไปยัังที่่�อยู่่�ที่่�ระบุุข้้างต้้น
ขอให้้นำำ�เงิิน/เช็็คเข้้าบััญชีีเงิินฝากของข้้าพเจ้้าที่่�
ธนาคาร ................................................................................... บััญชีีเลขที่่� ………….................…….............………………......……………
สาขา …………………………….......................................…..... ประเภท
ออมทรััพย์์
กระแสรายวััน
วััตถุุประสงค์์ในการเปิิดบััญชีีกองทุุน
เพื่่�อการลงทุุน
เพื่่�อการเกษีียณ
เพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
อื่่�นๆ ระบุุ .......................................................
(ตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)
ผู้้�รัับผลประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง (กรอกเฉพาะกรณีีผู้้�รัับผลประโยชน์์จากการเปิิดบััญชีี หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมเกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกรรม เป็็นบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ตนเอง)
ประเภทความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เปิิดบััญชีี
(1) คู่่�สมรส บุุตร หรืือบุุตรบุุญธรรม
(2) บุุคคลอื่่�นที่่�เป็็นเครืือญาติิที่่�นอกเหนืือจาก (1)
(3) อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................
นาย
นาง
นางสาว
อื่่�นๆ ระบุุ ................................... ชื่่�อ ............................................................................... นามสกุุล ...............................................................
บััตรประชาชน
หนัังสืือเดิินทาง ประเทศที่่�ออก ............................... บััตรต่่างด้้าว เลขที่่�บััตร .............................................. วัันหมดอายุุ (ค.ศ.) ......./........./........
เลขที่่�..................... หมู่่�ที่่� .......... อาคาร / หมู่่�บ้้าน ...................................................................................... ชั้้�นที่่�............. ซอย ..........................................................................................................
ถนน................................................................... แขวง / ตำำ�บล .................................................................................................... เขต / อำำ�เภอ .....................................................................................................
จัังหวััด ........................................................... ประเทศ ............................................................................... รหััสไปรษณีีย์์ ....................................................................................................
โทรศััพท์์มืือถืือ ................................................ โทรศััพท์์บ้า้ น ...................................................................... อีีเมล ............................................................................................................
ข้้าพเจ้้าเป็็นหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับนัักการเมืืองหรืือบุุคคลที่่มีีสถ
� านภาพทางการเมืือง
เงื่่�อนไขการลงนาม

คนเดีียว

ร่่วมกััน 2 คน

คนใดคนหนึ่่�ง

ไม่่ใช่่

ใช่่ โปรดระบุุตำำ�แหน่่ง .............................................................................

อื่่�นๆ ระบุุ ..........................................................................................................................

ข้้าพเจ้้าขอรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููลที่่ใ� ห้้มาข้้างต้้น พร้้อมรัับทราบและตกลงยิินยอมปฏิิบัติั แิ ละผููกพัันตนเองตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขการเปิิดบััญชีีกองทุุนรวมของบริิษัทั จััดการ ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขที่่�ปรากฏ
ในหนัังสืือชี้้ช� วนของกองทุุน ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขในการลงทุุนที่่ร� ะบุุไว้้ด้า้ นหลัังของใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน และที่่บริ
� ษัิ ทั จััดการจะประกาศต่่อไปในภายหน้้าทุกุ ประการ การทำำ�ธุุรกรรมของข้้าพเจ้้า
ไม่่มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� การฟอกเงิินหรืือสนัับสนุนุ ทางการเงิินให้้แก่่การก่่อการร้้าย
เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าให้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่่น� ใดแก่่บริษัิ ทั จััดการ (ก) ข้้าพเจ้้ารัับรองที่่จ� ะตรวจสอบความถููกต้้องและความสมบููรณ์ข์ องข้้อมููลส่่วนบุุคคลอื่่น� ที่่ข้� า้ พเจ้้าให้้แก่่บริษัิ ทั จััดการ และแจ้้งบริิษัทั จััดการถึึง
ความเปลี่่ย� นแปลงของข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่ไ� ด้้ให้้ไว้้ (ข) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่า ข้้าพเจ้้าได้้รับั ความยิินยอม หรืือสามารถอาศััยฐานทางกฎหมายอื่่น� สำำ�หรัับการเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และหรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าว
ตามกฎหมายที่่ใ� ช้้บังั คัับ (ค) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าข้้าพเจ้้าได้้แจ้้งประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการแก่่บุคุ คลอื่่น� ดัังกล่่าวแล้้ว และ (ง) ข้้าพเจ้้ารัับรองว่่าบริษัิ ทั จััดการสามารถเก็็บ รวบรวม ใช้้
เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวตามวััตถุปุ ระสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษัทั จััดการ ซึ่่ง� อาจมีีการแก้้ไขเป็็นครั้้ง� คราว ซึ่่ง� รวมถึึงวััตถุปุ ระสงค์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้
ในใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุนฉบัับนี้้�
ลายมืือชื่่�อผู้้�ขอเปิิดบััญชีี
.........................................................................................................................................................................................................................................................
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สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�
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หน้้าที่่� 2/2

App-IN_TH_2021-1

ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขในการลงทุุน

ผู้้�ขอเปิิดบััญชีีกองทุุน (“ผู้้�ลงทุุน”) มีีความประสงค์์ที่่จ� ะลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนที่่บริ
� หิ ารและจััดการโดยบริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน กรุุงศรีี จำำ�กััด (“บริิษัทั จััดการ”) ตามใบคำำ�ขอเปิิดบััญชีี (“คำำ�ขอ”)
และข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขในการลงทุุน (“ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไข”) ซึ่่ง� ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของคำำ�ขอที่่ข้� อ้ กำำ�หนดและเงื่อ่� นไขนี้้�แนบอยู่่� และถืือเป็็นเอกสารฉบัับเดีียวกััน
ผู้ล้� งทุุนรัับทราบและตกลงกัับบริิษัทจั
ั ดั การดัังต่่อไปนี้้�
1. เงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุนหมายถึึงเงิินจากการขายคืืนหน่่วยลงทุุนโดยผู้้�ลงทุุนเอง หรืือ โดยอััตโนมััติิ
2. หากเงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุนหรืือเงิินปัันผลไม่่สามารถนำำ�เข้้าบััญชีีได้้ด้ว้ ยสาเหตุุใด ๆ (เช่่น ชื่่อ� บััญชีีไม่่ตรงกััน บััญชีีปิดิ แล้้ว เป็็นต้้น) ผู้้�ลงทุุนจะยอมรัับเงิินเป็็นเช็็คขีีดคร่่อมเฉพาะแทน
3. หากลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพและ/หรืือ กองทุุนรวมเพื่่อ� การออมที่่�จัดั ตั้้ง� และจััดการโดยบริิษัทั จััดการ ผู้้�ลงทุุนรัับทราบว่่าบริษัิ ทั จััดการ หรืือนายทะเบีียนจะปฏิิเสธการลงทะเบีียนโอนการจำำ�นำำ�หรืือการนำำ�ไป
เป็็นประกัันหน่่วยลงทุุนของกองทุุนดัังกล่่าว ซึ่่ง� เป็็นไปตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
4. บริิษัทั จััดการสงวนสิิทธิิที่่จ� ะพิิจารณารัับ หรืือปฏิิเสธใบคำำ�ขอของผู้้�ลงทุุน โดยไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องชี้้แ� จงเหตุุผลใด ๆ แก่่ผู้้�ลงทุุนนั้้น�
5. ในกรณีีที่่ผู้้�� ลงทุุนได้้เปิิดบััญชีีกองทุุนกัับบริษัิ ทั จััดการแล้้ว บริิษัทั จััดการสงวนสิิทธิิที่่จ� ะปฏิิเสธการจองซื้อ้� การซื้อ้� และ/หรืือการขายคืืน และ/หรืือการสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนตามใบคำำ�สั่่ง� ซื้อ้� ใบคำำ�สั่่ง� ขาย ใบคำำ�สั่่ง� สัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน
หรืือคำำ�สั่่ง� อื่่น� ใดของผู้้�สั่่ง� ซื้อ้� หรืือขายคืืนหรืือสัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุน ไม่่ว่าทั้้
่ ง� หมดหรืือบางส่่วน ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั จััดการจะชี้้แ� จงเหตุุผลแก่่ผู้้�สั่่ง� ซื้อ้� หรืือผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนตามสมควรและบริิษัทั จััดการมีีสิทิ ธิิกระทำำ�การ หรืืองดเว้้นกระทำำ�การใดๆ
ตามวััตถุปุ ระสงค์์ และนโยบายของกองทุุน และสิิทธิิและหน้้าที่่ข� องบริิษัทั จััดการที่่�ระบุุไว้้ในโครงการ และหนัังสืือชี้้ช� วนของแต่่ละกองทุุนที่่เ� กี่่ย� วข้้องที่่จั� ดั ตั้้ง� ขึ้้น� และจััดการโดยบริิษัทั จััดการ
6. ในกรณีีที่่ผู้้�� ลงทุุนเปิิดบััญชีีกองทุุนร่่วมกัันโดยเปิิดบััญชีีกองทุุนตั้้ง� แต่่ 2 คน บริิษัทั จััดการจะถืือเอาบุุคคลที่่มี� ชื่ี อ่� แรกในคำำ�ขอ เป็็นผู้้�ใช้้สิทิ ธิิในฐานะผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนแทนข้้าพเจ้้า/ผู้้�ขอเปิิดบััญชีีร่ว่ มทุุกคน ในการให้้ข้อ้ มููลผู้้�ลงทุุน
ในแบบสอบถามประเมิินระดัับความเสี่่ย� ง ตลอดจนการรัับทราบการสงวนสิิทธิิที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมถึึงการลงนามในเอกสารยืืนยััน/คำำ�ยิินยอม/รวมถึึงเอกสารอื่่น� ใดอัันเกี่่ย� วกัับการทำำ�รายการสั่่�งซื้อ้� และ/หรืือ ขายคืืน และ/หรืือ
สัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนหรืือผู้้�รับั เงินิ ที่่ไ� ด้้จากการขายคืืนหน่่วยลงทุุน หรืือผู้้�รับั เงินิ ปัันผล (ถ้้ามีี) หรืือผู้้�รับั เงินิ เมื่่อ� มีีการเลิิกกองทุุน ภายใต้้บัญั ชีีผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนนี้้แ� ทนข้้าพเจ้้า/ผู้้�เปิิดบััญชีีร่ว่ มทุุกคน เว้้นแต่่เป็็นความประสงค์์ของผู้้�ลงทุุน
ที่่�เปิิดบััญชีีร่่วมกัันที่่�จะให้้ดำำ�เนิินการด้้วยวิิธีีอื่่�น
7. ผู้้�สนัับสนุนุ การขายหรืือรัับซื้้อ� คืืนหน่่วยลงทุุน (“ผู้้�สนับั สนุุน”) เป็็นเพีียงตััวแทนของบริิษัทั จััดการในการรัับคำ�ำ สั่่ง� ซื้อ้� และ/หรืือคำำ�สั่่ง� ขายคืืน และ/หรืือคำำ�สั่่ง� สัับเปลี่่ย� นหน่่วยลงทุุนแทนบริิษัทั จััดการเท่่านั้้น� หน้้าที่่ใ� นการจััดสรร
หน่่วยลงทุุนตามคำำ�สั่่ง� เป็็นหน้้าที่่ข� องบริิษัทั จััดการแต่่เพีียงผู้้�เดีียว
8. ในกรณีีที่่บั� ญั ชีีกองทุุนไม่่มีมูี ลู ค่่าคงเหลืือในบััญชีี และบััญชีีนั้้น� ไม่่มีกี ารติิดต่่อขอใช้้บริกิ ารเป็็นเวลานานติิดต่่อกัันเกิิน 1 ปีี บริิษัทั จััดการสงวนสิิทธิิที่่จ� ะปิิดบััญชีีดังั กล่่าว โดยไม่่ต้อ้ งแจ้้งให้้เจ้้าของบััญชีีทราบ
9. ในกรณีีที่่ผู้้�� ลงทุุนไม่่ใช่่ผู้้�ลงทุุนสถาบััน ผู้้�ลงทุุนยืืนยัันว่่า ผู้้�ลงทุุนได้้รับคู่่�มืื
ั อผู้้�ลงทุุน หรืือคู่่�มืือภาษีีเกี่่ย� วกัับกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ และ/หรืือ กองทุุนรวมเพื่่อ� การออม หรืือเอกสารอื่่น� ใดที่่ใ� ช้้ในการขายหน่่วยลงทุุนจาก
บริิษัทั จััดการ และ/หรืือผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย และ/หรืือ ผู้้�สนัับสนุนุ และ/หรืือบุุคคลธรรมดาที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�สนัับสนุนุ รวมทั้้�งพนัักงานผู้้�ทำ�ำ หน้้าที่่ใ� นการขายหน่่วยลงทุุนของบุุคคลดัังกล่่าวแล้้ว และผู้้�ลงทุุนมีีความรู้้�และ
ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมเป็็นอย่่างดีีว่า่
1. ก่่อนการลงทุุนในหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมทุุกครั้้ง� ผู้้�ลงทุุนควรจะศึึกษาข้้อมููลต่่าง ๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือชี้้ช� วนเสนอขายหน่่วยลงทุุนอย่่างละเอีียดรอบคอบ
2. การลงทุุนในหน่่วยลงทุุนมิิใช่่เป็็นการฝากเงิิน และมีีความเสี่่�ยงของการลงทุุน ผู้้�ลงทุุนอาจได้้รัับเงิินลงทุุนคืืนมากกว่่าหรืือน้้อยกว่่าเงิินลงทุุนเริ่่�มแรกก็็ได้้ และอาจไม่่ได้้รัับชำำ�ระเงิินค่่าขายคืืนหน่่วยลงทุุน
ภายในระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด หรืืออาจไม่่สามารถขายคืืนหน่่วยลงทุุนได้้ตามที่่ไ� ด้้มีคำี �ำ สั่่ง� ไว้้
3. ในกรณีีที่่บริ
� ษัิ ทั จััดการ และ/หรืือ ผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย และ/หรืือ ผู้้�สนัับสนุนุ และ/หรืือบุุคคลธรรมดาที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�สนัับสนุนุ ที่่บริ
� ษัิ ทั จััดการแต่่งตั้้ง� รวมทั้้�งพนัักงานผู้้�ทำ�ำ หน้้าที่่ใ� นการขายหรืือรัับซื้้อ� คืืนหน่่วยลงทุุน
ของบุุคคลดัังกล่่าว ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ทั่่ว� ไปหรืือคำำ�แนะนำำ�เฉพาะเจาะจงแก่่ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ลงทุุนจะได้้รับคำ
ั �ำ เตืือนในเรื่อ่� งต่่าง ๆ ตามหลัักเกณฑ์์ เงื่อ่� นไขและวิิธีกี ารที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำำ�หนด อัันได้้แก่่
ก. คำำ�เตืือนเกี่่ย� วกัับความเสี่่ย� งของการลงทุุนในหน่่วยลงทุุน
ข. คำำ�เตืือนเกี่่ย� วกัับความเสี่่ย� งในการลงทุุนของกองทุุนรวมนั้้�น ๆ
ค. คำำ�เตืือนในกรณีีที่่มี� กี ารให้้คำ�ำ แนะนำำ�ทั่่ว� ไปว่่า คำำ�แนะนำำ�ดัังกล่่าวมิิใช่่คำ�ำ แนะนำำ�แก่่ผู้้�ลงทุุนเป็็นการเฉพาะเจาะจง และคำำ�แนะนำำ�นั้้น� ไม่่ได้้เกิิดจากการวิิเคราะห์์หรืือคำำ�นึึงถึึงวััตถุปุ ระสงค์์ในการลงทุุน ฐานะทางการเงิิน
และความต้้องการของผู้้�ลงทุุน
ง. คำำ�เตืือนในกรณีีที่่มี� กี ารให้้คำ�ำ แนะนำำ�เฉพาะเจาะจงว่่า ในกรณีีที่่ผู้้�� ลงทุุนปฏิิเสธการให้้ข้อ้ มููลส่่วนตััวหรืือการให้้ข้อ้ มููลส่่วนตััวที่่เ� ป็็นปััจจุบัุ นั ผู้้�ลงทุุนอาจได้้รับคำ
ั �ำ แนะนำำ�ที่่ไ� ม่่เหมาะสมกัับวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ ฐานะทางการเงิิน
หรืือความต้้องการของผู้้�ลงทุุน เนื่่อ� งจากคำำ�แนะนำำ�ที่่ใ� ห้้นั้้น� ได้้พิจารณาจา
ิ
กข้้อมููลเพีียงเท่่าที่่ผู้้�� ลงทุุนเปิิดเผยให้้ทราบหรืือกฎหมายกำำ�หนด
จ. กองทุุนรวมที่่�มีนี โยบายลงทุุนต่่างประเทศ อาจไม่่ได้้ป้อ้ งกัันความเสี่่ย� งอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินทั้้ง� จำำ�นวน ผู้้�ลงทุุนอาจขาดทุุนหรืือได้้รับกำ
ั �ำ ไรจากอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิิน/หรืือได้้รับั เงิินคืืนต่ำำ�� กว่่าเงิินลงทุุนเริ่่ม� แรกได้้
ทั้้ง� นี้้� การลงทุุนเป็็นการตััดสิินใจลงทุุนของผู้้�ลงทุุนโดยลำำ�พััง ไม่่มีผี ลเป็็นการผููกพัันบริิษัทั จััดการและไม่่มีผี ลให้้บริษัิ ทั จััดการต้้องรัับผิดิ ชอบใดๆ ทั้้ง� สิ้้น� ทุุกประการ
4. สำำ�หรัับผู้้�ลงทุุนในกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ และ/หรืือ กองทุุนรวมเพื่่อ� การออม ผู้้�ลงทุุนได้้อ่า่ นและเข้้าใจโดยตลอดถึึงข้้อความที่่�ปรากฎอยู่่�ในคู่่�มืือภาษีี และผู้้�ลงทุุนรัับทราบว่่า บริิษัทั จััดการมิิได้้เป็็นผู้้�ให้้คำ�ำ แนะนำ�หรืือ
ให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านภาษีีแก่่ผู้้�ลงทุุน
10. ผู้้�ลงทุุนรัับทราบและเข้้าใจเป็็นอย่่างดีีแล้้วว่่า พนัักงานผู้้�ทำ�ำ หน้้าที่่ขา
� ยหรืือรัับซื้อ้� คืืนหน่่วยลงทุุนของบริิษัทั จััดการ และ/หรืือ ผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย และ/หรืือ ผู้้�สนัับสนุนุ และ/หรืือ บุุคคลธรรมดาที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�สนัับสนุนุ
จะได้้รับผ
ั ลตอบแทนตามหลัักเกณฑ์์ที่่บริ
� ษัิ ทั จััดการ และ/หรืือ ผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย และ/หรืือ ผู้้�สนัับสนุนุ กำำ�หนด แล้้วแต่่กรณีี ทั้้ง� นี้้ผ� ลตอบแทนดัังกล่่าว บริิษัทั จััดการ และ/หรืือ ผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย และ/หรืือ ผู้้�สนัับสนุนุ
จะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ แล้้วแต่่กรณีี โดยจะไม่่เป็็นการเพิ่่�มค่่าใช้้จ่่ายนอกเหนืือจากที่่�ผู้้�ลงทุุนหรืือกองทุุนรวมจะต้้องรัับผิิดชอบตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือชี้้�ชวนเสนอขายหน่่วยลงทุุนแต่่อย่่างใด
11. ผู้้�ลงทุุนรัับทราบเป็็นอย่่างดีีแล้้วว่่า บริิษัทั จััดการ และ/หรืือ ผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย และ/หรืือ ผู้้�สนัับสนุนุ และ/หรืือบุุคคลธรรมดาที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�สนัับสนุนุ รวมทั้้�งพนัักงานผู้้�ทำ�ำ หน้้าที่่ขา
� ยหรืือรัับซื้อ้� คืืนหน่่วยลงทุุนของบุุคคลดัังกล่่าว
มีีหน้้าที่่แ� ละความผููกพัันที่่จ� ะต้้องปฏิิบัติั ตาม
ิ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือ ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรืือ ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่ง� ของหน่่วยงานราชการผู้้�มีอำี �ำ นาจอื่่น� ใด หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ผู้้�ลงทุุนจึึงตกลงยิินยอมให้้ความร่่วมมืือกัับบริษัิ ทั จััดการ และ/หรืือ ผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย และ/หรืือ ผู้้�สนัับสนุนุ และ/หรืือบุุคคลธรรมดาที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�สนัับสนุนุ รวมทั้้�งพนัักงานผู้้�ทำ�ำ หน้้าที่่ขา
� ยหรืือรัับซื้้อ� คืืนหน่่วยลงทุุน
ของบุุคคลดัังกล่่าว อย่่างเต็็มความสามารถทุุกประการ รวมทั้้�ง
ก. เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวของผู้้�ลงทุุน ข้้อมููลเพื่่อ� การรายงานธุุรกรรมตามพระราชบััญญััติป้ิ อ้ งกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน พ.ศ.2542 และข้้อมููลตามกฎหมายอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ข. จััดทำำ�หรืือลงนามในเอกสาร และ/หรืือ หลัักฐานใดๆ ตามที่่�บุคุ คลดัังกล่่าวหรืือตามที่่�เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐผู้้�มีอำี �ำ นาจตามกฎหมายกำำ�หนด
12. บรรดาการติิดต่่อ หนัังสืือติิดต่่อ และ/หรืือ หนัังสืือบอกกล่่าว และ/หรืือ เอกสารอื่่น� ใด ที่่จ� ะติิดต่่อหรืือส่่งให้้แก่่ผู้้�ลงทุุน ให้้บริษัิ ทั จััดการติิดต่่อด้้วยวิิธีใี ดก็็ได้้ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นการแจ้้งทางโทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล ทางไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียน
หรืือไม่่ลงทะเบีียนก็็ตาม หรืือให้้คนนำำ�ไปส่่งเอง หรืือการติิดต่่อสื่่อ� สารด้้วยวิิธีอื่ี น่� ใด ในกรณีีที่่ไ� ด้้ส่ง่ ไปยััง เลขหมายโทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล ที่่อ� ยู่่�ที่่ร� ะบุุไว้้ในคำำ�ขอ หรืือเลขหมายโทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล หรืือที่่อ� ยู่่�ที่่ผู้้�� ลงทุุน
ได้้แจ้้งการเปลี่่ย� นแปลงไว้้เป็็นหนัังสืือครั้้ง� หลัังสุุดแล้้ว ให้้ถืือว่่าได้้ส่ง่ ให้้แก่่ผู้้�ลงทุุนแล้้วโดยชอบ ทั้้ง� นี้้� โดยไม่่คำ�ำ นึึงว่่า ผู้้�ลงทุุนจะได้้รับด้
ั ว้ ยตนเองหรืือไม่่ก็ตาม
็ หรืือจะมีีผู้้�รับั ไว้้หรืือไม่่ก็ตาม
็ ในกรณีีที่่ส่� ง่ ให้้ไม่่ได้้เพราะ
ผู้้�ลงทุุนย้้ายที่่อ� ยู่่� หรืือที่่อ� ยู่่�ที่่ก� ล่่าวนี้้เ� ปลี่่ย� นแปลงไป หรืือถููกรื้้อ� ถอนไป โดยไม่่ได้้แจ้้งการย้้ายหรืือการเปลี่่ย� นแปลงหรืือการรื้้�อถอนนั้้น� เป็็นหนัังสืือถึึงบริิษัทั จััดการก็็ดีี หรืือส่่งให้้ไม่่ได้้เพราะเลขหมายโทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล
หรืือที่่อ� ยู่่�ที่่ผู้้�� ลงทุุนได้้แจ้้งการเปลี่่ย� นแปลงไว้้เป็็นหนัังสืือครั้้ง� หลัังสุุดไม่่ถูกู ต้้องก็็ดีี ให้้ถืือว่่าผู้้�ลงทุุนได้้รับั และทราบหนัังสืือติิดต่่อ คำำ�บอกกล่่าว หรืือหนัังสืืออื่่น� ใดของบริิษัทั จััดการแล้้วโดยชอบ
13. ผู้้�ลงทุุนและบริิษัทั จััดการตกลงร่่วมกัันว่่าความไม่่สมบูรณ์
ู ห์ รืือเป็็นโมฆะของข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขข้้อใด หรืือบางส่่วนย่่อมไม่่มีผี ลกระทบต่่อข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขข้้ออื่่น� ๆ หรืือข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขที่่�เหลืืออยู่่�ทั้้ง� หมด โดยให้้
ข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขที่่�เหลืือตามที่่�กล่่าวมานี้้�มีผี ลบัังคัับใช้้อยู่่�ต่อ่ ไปจนกว่่าจะสิ้้น� สุุดลง หากข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขหรืือข้้อความตามข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขฉบัับนี้้� ขััดหรืือแย้้งกัับพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
รวมถึึงประกาศอื่่น� ใดจากสำำ�นัักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่่ย� วกัับเรื่อ่� ง หลัักเกณฑ์์ เงื่อ่� นไข และวิิธีกี ารขายหรืือรัับซื้อ้� คืืนหน่่วยลงทุุน และการแต่่งตั้้ง� ตััวแทนผู้้�สนัับสนุนุ การขายหรืือรัับซื้อ้� คืืน ให้้ข้อ้ หรืือความตามข้้อกำำ�หนด
และเงื่อ่� นไขฉบัับนี้้ใ� ช้้บังั คัับเฉพาะที่่ไ� ม่่ขัดั หรืือแย้้งกัับประกาศดัังกล่่าว
14. ผู้้�ลงทุุนรัับทราบและยิินยอมเข้้าผูกู พัันตามรายละเอีียดโครงการที่่�ได้้รับั อนุุมัติั จา
ิ กสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่ม� เติิมโดยชอบด้้วยกฎหมาย ตลอดจนข้้อผููกพัันระหว่่างบริิษัทั จััดการ และผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนที่่จั� ดั ทำำ�ขึ้้น�
ชอบโดยกฎหมายและลงนามโดยผู้้�ดูแู ลผลประโยชน์์ของกองทุุนรวม
15. การเปิิดบััญชีีกองทุุนและการทำำ�ธุุรกรรมในบััญชีีกองทุุนนี้้ยืื� นยัันว่่าไม่่มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� การฟอกเงิินหรืือการสนัับสนุนุ ทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย
16. บริิษัทั จััดการขอสงวนสิิทธิิในการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับบััญชีีการลงทุุนของข้้าพเจ้้าทุกุ บััญชีีที่่มี� อี ยู่่�กับั บลจ.กรุุงศรีี รวมทั้้�งดำำ�เนิินการอื่่น� ใดเกี่่ย� วกัับบััญชีีกองทุุนของข้้าพเจ้้าตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายหรืือหน่่วยงานราชการ
ทั้้ง� ในและต่่างประเทศ (รวมถึึงกฎหมาย FATCA ของสหรััฐอเมริิกา) และข้้าพเจ้้าตกลงจะนำำ�ส่่งข้้อมููลและเอกสารเพิ่่ม� เติิม รวมถึึงยืืนยัันถึึงความถููกต้้อง คำำ�ยิินยอมและข้้อตกลงของข้้าพเจ้้าในแบบฟอร์์ม FATCA และเอกสาร
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้กับบริ
ั ษัิ ทั จััดการตามที่่�บริษัิ ทั จััดการร้้องขอ และ/หรืือตััวแทน และ/หรืือผู้้�สนัับสนุนุ การขายฯ เพื่่อ� ใช้้ประกอบการเปิิดและดำำ�เนิินการใดๆ เกี่่ย� วกัับบััญชีีซื้อ้� ขายหน่่วยลงทุุนทุุกบััญชีีที่่ข้� า้ พเจ้้ามีีกับบริ
ั ษัิ ทั จััดการทุุกประการ
17. เพื่่อ� ให้้บริษัิ ทั จััดการ (รวมถึึงกองทุุนทุุกกองทุุนภายใต้้การบริิหารจััดการของบริิษัทั จััดการ) ผู้้�สนัับสนุนุ การขายฯ และผู้้�เกี่่ย� วข้้องกัับกองทุุน สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ตาม
� กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้ง� ในและต่่างประเทศ (รวมถึึงกฎหมาย
FATCA และกฎหมายฟอกเงิิน) ได้้ และเพื่่อ� เป็็นการลดขั้้น� ตอนที่่ผู้้�� ลงทุุนจะต้้องนำำ�ส่่งเอกสารข้้อตกลงอัันเกี่่ย� วกัับหน้้าที่่ข� องผู้้�ลงทุุน ข้้อมููล คำำ�ยืืนยััน และคำำ�ยิินยอมใดๆ เกี่่ย� วกัับการแสดงตนและการเปิิดเผยข้้อมููล/หััก ณ ที่่่จ่� า่ ย
(รวมถึึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่่�อ้า้ งถึึงใน FATCA Form) (ซึ่่ง� ต่่อไปนี้้จ� ะรวมเรีียกว่่า “เอกสารข้้อมููล”) ให้้กับบุ
ั คุ คลดัังกล่่าวข้้างต้้นเป็็นรายๆ ไป ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเงื่อ่� นไขของการเปิิดบััญชีีกองทุุนนั้้น� หากผู้้�ลงทุุน
ให้้หรืือจะให้้เอกสารและข้้อมููลแก่่บุคุ คลใดบุุคคลหนึ่่ง� ข้้างต้้น ผู้้�ลงทุุนตกลงให้้บุคุ คลดัังกล่่าวข้้างต้้นทั้้ง� หมด รวมถึึงตััวแทนมีีสิทิ ธิิใช้้เอกสารและข้้อมููลดัังกล่่าวเสมืือนหนึ่่ง� ว่่า ผู้้�ลงทุุนได้้มอบเอกสารและข้้อมููลนั้้น� กัับบุคุ คลดัังกล่่าวทุุกราย
และให้้บุคุ คลดัังกล่่าวทุุกรายสามารถนำำ�ส่่ง/ใช้้เอกสารและข้้อมููลนั้้น� ระหว่่างกัันได้้เพื่่อ� การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ตาม
� กฎหมาย ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั จััดการ และ/หรืือบุุคคลแต่่ละรายข้้างต้้นขอสงวนสิิทธิิในการขอเอกสารและข้้อมููลเพิ่่ม� เติิม
จากผู้้�ลงทุุนในภายหลัังได้้
18. ผู้้�ลงทุุนรัับทราบว่่า บริิษัทั จััดการตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ลงทุุนและจะมุ่่�งมั่่น� รัักษาความเป็็นส่่วนตััว ความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ลงทุุนไว้้เป็็นอย่่างดีี เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ข้้อมููลดัังกล่่าวจะถููกเก็็บรวบรวม
ใช้้หรืือเปิิดเผยอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย ผู้้�ลงทุุนสามารถอ่่านประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษััทจััดการได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th
19. ในกรณีีที่่�ผู้้�ลงทุุนให้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่่�นใดนอกจากของผู้้�ลงทุุนเองแก่่บริิษััทจััดการ
ก. ผู้้�ลงทุุนรัับรองว่่าจะตรวจสอบความถููกต้้องและความสมบููรณ์ข์ องข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลอื่่น� ที่่ผู้้�� ลงทุุนให้้แก่่บริษัิ ทั จััดการและแจ้้งบริิษัทั จััดการถึึงความเปลี่่ย� นแปลงใด ๆ ในข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่ไ� ด้้ให้้ไว้้ (หากมีี)
ข. ผู้้�ลงทุุนได้้รับั ความยิินยอมหรืือรัับรองว่่าผู้้�ลงทุุนสามารถอาศััยฐานทางกฎหมายอื่่�นสำำ�หรัับการเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และ/หรืือโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบุุคคลดัังกล่่าวตามกฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับ
ค. ผู้้�ลงทุุนรัับรองว่่าผู้้�ลงทุุนได้้แจ้้งประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บุุคคลอื่่�นดัังกล่่าวรัับทราบแล้้ว และ
ง. ผู้้�ลงทุุนรัับรองว่่าบริิษััทจััดการสามารถเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และ/หรืือโอน ข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลซึ่่�งอาจมีีการแก้้ไขเป็็นครั้้�งคราว
รวมถึึงวััตถุุประสงค์์ทั้้�งหมดที่่�กำำ�หนดไว้้ในคำำ�ขอและข้้อกำำ�หนดฉบัับนี้้�
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