ต้นฉบับ : สำ�หรับนายทะเบียน/บลจ.

คำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน (เพิม่ เติม) : สำ�หรับบุคคลธรรมดา
FATCA Status

เอกสารแนบเพิ่ม

Non US Person

Account Opening Form (Addendum) – Individual Account
US Indicia
W8-BEN+Required Documents

US Person
W9

สำ�หรับกรณีมผี เู้ กีย่ วข้องกับบัญชีมากกว่า 1 คน / For account with many related persons
สาขา (Branch)/ตัวแทนขาย (Agent) .......................................... วันที่ / Date......................เลขที่บัญชีกองทุน / Account No.

ข้อมูลของบุคคล ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนนี้ โดยเป็น / Information of individual related to this fund account as
เจ้าของบัญชีร่วม / Account co-owner

ผู้เยาว์ / Minor

อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (specify)…………………………......................…..

นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify).....................................................................................
ชื่อ / Name ..................................................................................................................... นามสกุล / Surname.....................................................................................................
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ) / Date of Birth (A.D.)............/............/............... สัญชาติ / Nationality ..........................................................
บัตรประชาชน / ID Card
พาสปอร์ต / Passport
บัตรข้าราชการ / Government ID
ประเภทบัตร
ID Type
ใบขับขี่ / Driver License
บัตรต่างด้าว / Alien Registration Card
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) ......................................
เลขที่บัตรประจำ�ตัว / ID No.……...……………………………………................................. วันที่บัตรหมดอายุ (พ.ศ) / Expiry Date (A.D.) ........../........../........
สถานภาพ
สมรส / Married
โสด / Single
หย่า / Divorced
หม้าย / Widowed
Marital Status
ประถมศึ
ก
ษา
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษา
ปวช.
ปวส.
การศึกษาสูงสุด
Primary
School
Secondary
School
Vocational
Certificate
High
Vocational Certificate
Education
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
B.A (or equivalent)
M.A (or equivalent)
Ph.D (or equivalent)
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
พระภิกษุ/นักบวช
อาชีพ
Occupation
Corporate Employee
Business Owner
Agriculturist
Buddhist Monk/Priest
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ
แพทย์/พยาบาล
กิจการครอบครัว
State Enterprise Employee
Government Employee
Doctor/Nurse
Family Business
อาชีพอิสระ
นักการเมือง
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
นักลงทุน
Self-employed Professional
Politician
Housewife
Investor
อื่นๆ ระบุ
เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
Other (specify)....................................
Retirement
Student
Teacher
ประเภทธุรกิจ
Business Type

รายได้ต่อเดือน (บาท)
Monthly Income (Baht)
แหล่งที่มาของรายได้
Source of Income

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
Antique Trading
ประกันภัย/ประกันชีวติ
Insurance/Assurance
ธุรกิจนำ�เทีย่ ว/บริษทั ทัวร์
Travel Industry/Travel Agency
สถานบริการตามกฏหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ
Entertainment Business
< 15,000
100,000 - 499,999

15,000 - 29,999
500,000 - 999,999

ในประเทศ / Domestic
เงินเดือน/ค่าจ้าง / Salary
การลงทุน / Investment

นอกประเทศ ระบุประเทศ / Foreign Country (specify)................................................................................................
เงินออม / Saving
มรดก/ของขวัญ / Inheritance
ประกอบธุรกิจ / Own Business
เงินเกษียณ / Retirement Fund
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)...........................................................................

อาวุธยุทธภัณฑ์
Armament
ค้าอัญมณี/ทอง
Jewelry/Gold Trading
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
University/School/Education Center
อสังหาริมทรัพย์
Property/Real Estate

คาสิโน/การพนัน
โรงแรม/ภัตตาคาร
Casino/Gambling
Hotel/Restaurant
การเงิน/ธนาคาร
นายหน้าจัดหางาน
Financial Service/Banking
Recruitment Agency
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
โอนและรับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
Foreign Currency Exchange
Domestic or International Money Transfer
สหกรณ์/มูลนิธ/ิ สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด อืน่ ๆ ระบุ / Other (specify)
Co-operative/Foundation /
.............................................................
Association/Club/Temple/Mosque
30,000 - 49,999
50,000 - 99,999
>=1,000,000

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ / Residence Registration Address /ID Card Address/Address in Home Country
เลขที่ /Address No.................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................ ชั้นที่ /Floor .............. ซอย /Soi....................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................. เขต/อำ�เภอ /District................................................................
จังหวัด /Province ............................................................. ประเทศ /Country............................................................... รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั /Current Address
ตามทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ทีอ่ ยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ / Same as Residence Registration Address/ID Card Address/Address in Home Country
อืน่ ๆ ระบุ /Other (specify)
เลขที่ /Address No...................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................. ชั้นที่ /Floor............. ซอย /Soi...................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ /District..............................................................
จังหวัด /Province ........................................................... ประเทศ /Country................................................................. รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ADD-IN/KSAM_201801

สำ�เนา 1 : สำ�หรับตัวแทน / สาขา

คำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน (เพิม่ เติม) : สำ�หรับบุคคลธรรมดา
FATCA Status

เอกสารแนบเพิ่ม

Non US Person

Account Opening Form (Addendum) – Individual Account
US Indicia
W8-BEN+Required Documents

US Person
W9

สำ�หรับกรณีมผี เู้ กีย่ วข้องกับบัญชีมากกว่า 1 คน / For account with many related persons
สาขา (Branch)/ตัวแทนขาย (Agent) .......................................... วันที่ / Date......................เลขที่บัญชีกองทุน / Account No.

ข้อมูลของบุคคล ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนนี้ โดยเป็น / Information of individual related to this fund account as
เจ้าของบัญชีร่วม / Account co-owner

ผู้เยาว์ / Minor

อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (specify)…………………………......................…..

นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify).....................................................................................
ชื่อ / Name ..................................................................................................................... นามสกุล / Surname.....................................................................................................
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ) / Date of Birth (A.D.)............/............/............... สัญชาติ / Nationality ..........................................................
บัตรประชาชน / ID Card
พาสปอร์ต / Passport
บัตรข้าราชการ / Government ID
ประเภทบัตร
ID Type
ใบขับขี่ / Driver License
บัตรต่างด้าว / Alien Registration Card
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) ......................................
เลขที่บัตรประจำ�ตัว / ID No.……...……………………………………................................. วันที่บัตรหมดอายุ (พ.ศ) / Expiry Date (A.D.) ........../........../........
สถานภาพ
สมรส / Married
โสด / Single
หย่า / Divorced
หม้าย / Widowed
Marital Status
ประถมศึ
ก
ษา
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษา
ปวช.
ปวส.
การศึกษาสูงสุด
Primary
School
Secondary
School
Vocational
Certificate
High
Vocational Certificate
Education
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
B.A (or equivalent)
M.A (or equivalent)
Ph.D (or equivalent)
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
พระภิกษุ/นักบวช
อาชีพ
Occupation
Corporate Employee
Business Owner
Agriculturist
Buddhist Monk/Priest
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ
แพทย์/พยาบาล
กิจการครอบครัว
State Enterprise Employee
Government Employee
Doctor/Nurse
Family Business
อาชีพอิสระ
นักการเมือง
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
นักลงทุน
Self-employed Professional
Politician
Housewife
Investor
อื่นๆ ระบุ
เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
Other (specify)....................................
Retirement
Student
Teacher
ประเภทธุรกิจ
Business Type

รายได้ต่อเดือน (บาท)
Monthly Income (Baht)
แหล่งที่มาของรายได้
Source of Income

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
Antique Trading
ประกันภัย/ประกันชีวติ
Insurance/Assurance
ธุรกิจนำ�เทีย่ ว/บริษทั ทัวร์
Travel Industry/Travel Agency
สถานบริการตามกฏหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ
Entertainment Business
< 15,000
100,000 - 499,999

15,000 - 29,999
500,000 - 999,999

ในประเทศ / Domestic
เงินเดือน/ค่าจ้าง / Salary
การลงทุน / Investment

นอกประเทศ ระบุประเทศ / Foreign Country (specify)................................................................................................
เงินออม / Saving
มรดก/ของขวัญ / Inheritance
ประกอบธุรกิจ / Own Business
เงินเกษียณ / Retirement Fund
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)...........................................................................

อาวุธยุทธภัณฑ์
Armament
ค้าอัญมณี/ทอง
Jewelry/Gold Trading
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
University/School/Education Center
อสังหาริมทรัพย์
Property/Real Estate

คาสิโน/การพนัน
โรงแรม/ภัตตาคาร
Casino/Gambling
Hotel/Restaurant
การเงิน/ธนาคาร
นายหน้าจัดหางาน
Financial Service/Banking
Recruitment Agency
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
โอนและรับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
Foreign Currency Exchange
Domestic or International Money Transfer
สหกรณ์/มูลนิธ/ิ สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด อืน่ ๆ ระบุ / Other (specify)
Co-operative/Foundation /
.............................................................
Association/Club/Temple/Mosque
30,000 - 49,999
50,000 - 99,999
>=1,000,000

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ / Residence Registration Address /ID Card Address/Address in Home Country
เลขที่ /Address No.................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................ ชั้นที่ /Floor .............. ซอย /Soi....................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................. เขต/อำ�เภอ /District................................................................
จังหวัด /Province ............................................................. ประเทศ /Country............................................................... รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั /Current Address
ตามทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ทีอ่ ยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ / Same as Residence Registration Address/ID Card Address/Address in Home Country
อืน่ ๆ ระบุ /Other (specify)
เลขที่ /Address No...................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................. ชั้นที่ /Floor............. ซอย /Soi...................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ /District..............................................................
จังหวัด /Province ........................................................... ประเทศ /Country................................................................. รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ADD-IN/KSAM_201801

สำ�เนา 2 : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

คำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน (เพิม่ เติม) : สำ�หรับบุคคลธรรมดา
FATCA Status

เอกสารแนบเพิ่ม

Non US Person

Account Opening Form (Addendum) – Individual Account
US Indicia
W8-BEN+Required Documents

US Person
W9

สำ�หรับกรณีมผี เู้ กีย่ วข้องกับบัญชีมากกว่า 1 คน / For account with many related persons
สาขา (Branch)/ตัวแทนขาย (Agent) .......................................... วันที่ / Date......................เลขที่บัญชีกองทุน / Account No.

ข้อมูลของบุคคล ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัญชีกองทุนนี้ โดยเป็น / Information of individual related to this fund account as
เจ้าของบัญชีร่วม / Account co-owner

ผู้เยาว์ / Minor

อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (specify)…………………………......................…..

นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify).....................................................................................
ชื่อ / Name ..................................................................................................................... นามสกุล / Surname.....................................................................................................
วันเดือนปีเกิด (พ.ศ) / Date of Birth (A.D.)............/............/............... สัญชาติ / Nationality ..........................................................
บัตรประชาชน / ID Card
พาสปอร์ต / Passport
บัตรข้าราชการ / Government ID
ประเภทบัตร
ID Type
ใบขับขี่ / Driver License
บัตรต่างด้าว / Alien Registration Card
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) ......................................
เลขที่บัตรประจำ�ตัว / ID No.……...……………………………………................................. วันที่บัตรหมดอายุ (พ.ศ) / Expiry Date (A.D.) ........../........../........
สถานภาพ
สมรส / Married
โสด / Single
หย่า / Divorced
หม้าย / Widowed
Marital Status
ประถมศึ
ก
ษา
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษา
ปวช.
ปวส.
การศึกษาสูงสุด
Primary
School
Secondary
School
Vocational
Certificate
High
Vocational Certificate
Education
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
B.A (or equivalent)
M.A (or equivalent)
Ph.D (or equivalent)
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
พระภิกษุ/นักบวช
อาชีพ
Occupation
Corporate Employee
Business Owner
Agriculturist
Buddhist Monk/Priest
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการ
แพทย์/พยาบาล
กิจการครอบครัว
State Enterprise Employee
Government Employee
Doctor/Nurse
Family Business
อาชีพอิสระ
นักการเมือง
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
นักลงทุน
Self-employed Professional
Politician
Housewife
Investor
อื่นๆ ระบุ
เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย์
Other (specify)....................................
Retirement
Student
Teacher
ประเภทธุรกิจ
Business Type

รายได้ต่อเดือน (บาท)
Monthly Income (Baht)
แหล่งที่มาของรายได้
Source of Income

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ
Antique Trading
ประกันภัย/ประกันชีวติ
Insurance/Assurance
ธุรกิจนำ�เทีย่ ว/บริษทั ทัวร์
Travel Industry/Travel Agency
สถานบริการตามกฏหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ
Entertainment Business
< 15,000
100,000 - 499,999

15,000 - 29,999
500,000 - 999,999

ในประเทศ / Domestic
เงินเดือน/ค่าจ้าง / Salary
การลงทุน / Investment

นอกประเทศ ระบุประเทศ / Foreign Country (specify)................................................................................................
เงินออม / Saving
มรดก/ของขวัญ / Inheritance
ประกอบธุรกิจ / Own Business
เงินเกษียณ / Retirement Fund
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)...........................................................................

อาวุธยุทธภัณฑ์
Armament
ค้าอัญมณี/ทอง
Jewelry/Gold Trading
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา
University/School/Education Center
อสังหาริมทรัพย์
Property/Real Estate

คาสิโน/การพนัน
โรงแรม/ภัตตาคาร
Casino/Gambling
Hotel/Restaurant
การเงิน/ธนาคาร
นายหน้าจัดหางาน
Financial Service/Banking
Recruitment Agency
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
โอนและรับโอนเงินทัง้ ภายในและต่างประเทศ
Foreign Currency Exchange
Domestic or International Money Transfer
สหกรณ์/มูลนิธ/ิ สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด อืน่ ๆ ระบุ / Other (specify)
Co-operative/Foundation /
.............................................................
Association/Club/Temple/Mosque
30,000 - 49,999
50,000 - 99,999
>=1,000,000

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ / Residence Registration Address /ID Card Address/Address in Home Country
เลขที่ /Address No.................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................ ชั้นที่ /Floor .............. ซอย /Soi....................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................. เขต/อำ�เภอ /District................................................................
จังหวัด /Province ............................................................. ประเทศ /Country............................................................... รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั /Current Address
ตามทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/ทีอ่ ยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ / Same as Residence Registration Address/ID Card Address/Address in Home Country
อืน่ ๆ ระบุ /Other (specify)
เลขที่ /Address No...................... หมู่ที่ /Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน /Building/Mooban................................................. ชั้นที่ /Floor............. ซอย /Soi...................................
ถนน /Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล /Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ /District..............................................................
จังหวัด /Province ........................................................... ประเทศ /Country................................................................. รหัสไปรษณีย์ /Postal Code......................................
ADD-IN/KSAM_201801

ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในการลงทุน

ผูข้ อเปิดบัญชีกองทุน (“ผูล้ งทุน”) มีความประสงค์ทจ่ี ะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทีบ่ ริหารและจัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด (“บริษทั จัดการ”) ตามใบคำ�ขอเปิดบัญชี (“คำ�ขอ”)
และข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขในการลงทุน (“ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไข”) ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของคำ�ขอทีข่ อ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขนีแ้ นบอยู่ และถือเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน
ผูล้ งทุนรับทราบและตกลงกับบริษทั จัดการดังต่อไปนี้
1. เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหมายถึงเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยผูล้ งทุนเอง หรือ โดยอัตโนมัติ
2. หากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลไม่สามารถนำ�เข้าบัญชีได้ดว้ ยสาเหตุใด ๆ (เช่น ชือ่ บัญชีไม่ตรงกัน บัญชีปดิ แล้ว เป็นต้น) ผูล้ งทุนจะยอมรับเงินเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะแทน
3. หากลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพและ/หรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ และจัดการโดยบริษทั ฯ ผูล้ งทุนรับทราบว่าบริษทั ฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนการจำ�นำ� หรือการนำ�ไป
เป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
4. บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณารับ หรือปฏิเสธใบคำ�ขอของผูล้ งทุน โดยไม่จ�ำ เป็นต้องชีแ้ จงเหตุผลใด ๆ แก่ผลู้ งทุนนัน้
5. ในกรณีทผ่ ี ล้ ู งทุนได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้ว บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ ี ะปฏิเสธการจองซือ้ การซือ้ และ/หรือการขายคืน และ/หรือการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามใบคำ�สัง่ ซือ้ ใบคำ�สัง่ ขาย ใบคำ�สัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
หรือคำ�สัง่ อืน่ ใดของผูส้ ง่ ั ซือ้ หรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ จะชีแ้ จงเหตุผลแก่ผส้ ู ง่ ั ซือ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามสมควรและบริษทั จัดการมีสทิ ธิกระทำ�การ หรืองดเว้นกระทำ�การใดๆ
ตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของกองทุน และสิทธิและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และหนังสือชีช้ วนของแต่ละกองทุนทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ และจัดการโดยบริษทั จัดการ
6. ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนเปิดบัญชีกองทุนร่วมกันโดยเปิดบัญชีกองทุนตัง้ แต่ 2 คน บริษทั จัดการจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี อ่ื แรกในคำ�ขอ เป็นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนข้าพเจ้า/ผูข้ อเปิดบัญชีรว่ มทุกคน ในการให้ขอ้ มูลผูล้ งทุน
ในแบบสอบถามประเมินระดับความเสี่ยง ตลอดจนการรับทราบการสงวนสิทธิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารยืนยัน/คำ�ยินยอม/รวมถึงเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับการทำ�รายการสั่งซื้อ และ/หรือ
ขายคืน และ/หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือผูร้ บั เงินปันผล (ถ้ามี) หรือผูร้ บั เงินเมือ่ มีการเลิกกองทุน ภายใต้บญั ชีผถู้ อื หน่วยลงทุนนีแ้ ทนข้าพเจ้า/ผูเ้ ปิดบัญชีรว่ มทุกคน
เว้นแต่เป็นความประสงค์ของผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีร่วมกันที่จะให้ดำ�เนินการด้วยวิธีอื่น
7. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (“ผูส้ นับสนุน”) เป็นเพียงตัวแทนของบริษทั จัดการในการรับคำ�สัง่ ซือ้ และ/หรือคำ�สัง่ ขายคืน และ/หรือคำ�สัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการเท่านัน้ หน้าทีใ่ นการจัดสรร
หน่วยลงทุนตามคำ�สัง่ เป็นหน้าทีข่ องบริษทั จัดการแต่เพียงผูเ้ ดียว
8. ในกรณีทบ่ี ญั ชีกองทุนไม่มมี ลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนน้ั ไม่มกี ารติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะปิดบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ
9. ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนยืนยันว่า ผูล้ งทุนได้รบั คูม่ อื ผูล้ งทุน หรือคูม่ อื ภาษีเกีย่ วกับกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพหรือเอกสารอืน่ ใดทีใ่ ช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษทั จัดการ และ/หรือผูจ้ ดั จำ�หน่าย และ/หรือ
ผูส้ นับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุน รวมทัง้ พนักงานผูท้ �ำ หน้าทีใ่ นการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผูล้ งทุนมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเป็นอย่างดีวา่
1. ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครัง้ ผูล้ งทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบั ชำ�ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี �ำ สัง่ ไว้
3. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั จำ�หน่าย และ/หรือ ผูส้ นับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุน ทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้ รวมทัง้ พนักงานผูท้ �ำ หน้าทีใ่ นการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ของบุคคลดังกล่าว ให้ค�ำ แนะนำ�ทัว่ ไปหรือคำ�แนะนำ�เฉพาะเจาะจงแก่ผลู้ งทุน ผูล้ งทุนจะได้รบั คำ�เตือนในเรือ่ งต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. กำ�หนด อันได้แก่
ก. คำ�เตือนเกีย่ วกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน่วยลงทุน
ข. คำ�เตือนเกีย่ วกับความเสีย่ งในการลงทุนของกองทุนรวมนัน้ ๆ
ค. คำ�เตือนในกรณีทม่ี กี ารให้ค�ำ แนะนำ�ทัว่ ไปว่า คำ�แนะนำ�ดังกล่าวมิใช่ค�ำ แนะนำ�แก่ผลู้ งทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำ�แนะนำ�นัน้ ไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำ�นึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน
ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
ง. คำ�เตือนในกรณีทม่ี กี ารให้ค�ำ แนะนำ�เฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนปฏิเสธการให้ขอ้ มูลส่วนตัวหรือการให้ขอ้ มูลส่วนตัวทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผูล้ งทุนอาจได้รบั คำ�แนะนำ�ทีไ่ ม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผูล้ งทุน เนือ่ งจากคำ�แนะนำ�ทีใ่ ห้นน้ ั ได้พจิ ารณาจากข้อมูลเพียงเท่าทีผ่ ล้ ู งทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำ�หนด
จ. กองทุนรวมทีม่ นี โยบายลงทุนต่างประเทศ อาจไม่ได้ปอ้ งกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเงินทัง้ จำ�นวน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงิน/หรือได้รบั เงินคืนต่�ำ กว่าเงินลงทุน
เริม่ แรกได้
ทัง้ นี้ การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุนโดยลำ�พัง ไม่มผี ลเป็นการผูกพันบริษทั จัดการและไม่มผี ลให้บริษทั จัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ทุกประการ
4. สำ�หรับผูล้ งทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ผูล้ งทุนได้อา่ นและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความทีป่ รากฎอยูใ่ นคูม่ อื ภาษี และผูล้ งทุนรับทราบว่า บริษทั ฯ มิได้เป็นผูใ้ ห้ค�ำ แนะนำ�
หรือให้ค�ำ ปรึกษาด้านภาษีแก่ผลู้ งทุน
10. ผูล้ งทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผูท้ �ำ หน้าทีข่ ายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั จำ�หน่าย และ/หรือ ผูส้ นับสนุน และ/หรือ บุคคลธรรมดาทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุน
จะได้รบั ผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั จำ�หน่าย และ/หรือ ผูส้ นับสนุน กำ�หนด แล้วแต่กรณี ทัง้ นีผ้ ลตอบแทนดังกล่าว บริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั จำ�หน่าย และ/หรือ ผูส้ นับสนุน
จะเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
11. ผูล้ งทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั จำ�หน่าย และ/หรือ ผูส้ นับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุน รวมทัง้ พนักงานผูท้ �ำ หน้าทีข่ ายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว
มีหน้าทีแ่ ละความผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สัง่ ของหน่วยงานราชการผูม้ อี �ำ นาจอืน่ ใด หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูล้ งทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษทั จัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั จำ�หน่าย และ/หรือ ผูส้ นับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นผูส้ นับสนุน รวมทัง้ พนักงานผูท้ �ำ หน้าทีข่ ายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว
อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทัง้
ก. ตกลงยินยอมให้/เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผูล้ งทุน ข้อมูลเพือ่ การรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และข้อมูลตามกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข. จัดทำ�หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือตามทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูม้ อี �ำ นาจตามกฎหมายกำ�หนด
12. บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอืน่ ใด ทีจ่ ะติดต่อหรือส่งให้แก่ผล้ ู งทุน ให้บริษทั จัดการติดต่อด้วยวิธใี ดก็ได้ไม่วา่ จะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
หรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำ�ไปส่งเอง หรือการติดต่อสือ่ สารด้วยวิธอี น่ื ใด ในกรณีทไ่ี ด้สง่ ไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในคำ�ขอ หรือเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือทีอ่ ยู่
ทีผ่ ลู้ งทุนได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุดแล้ว ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้แก่ผลู้ งทุนแล้วโดยชอบ ทัง้ นี้ โดยไม่ค�ำ นึงว่า ผูล้ งทุนจะได้รบั ด้วยตนเองหรือไม่กต็ าม หรือจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่กต็ าม ในกรณีทส่ี ง่ ให้ไม่ได้เพราะ
ผูล้ งทุนย้ายทีอ่ ยู่ หรือทีอ่ ยูท่ ก่ี ล่าวนีเ้ ปลีย่ นแปลงไป หรือถูกรือ้ ถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลีย่ นแปลงหรือการรือ้ ถอนนัน้ เป็นหนังสือถึงบริษทั จัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
หรือทีอ่ ยูท่ ผ่ี ลู้ งทุนได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุดไม่ถกู ต้องก็ดี ให้ถอื ว่าผูล้ งทุนได้รบั และทราบหนังสือติดต่อ คำ�บอกกล่าว หรือหนังสืออืน่ ใดของบริษทั จัดการแล้วโดยชอบ
13. ผูล้ งทุนและบริษทั จัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขข้อใด หรือบางส่วนย่อมไม่มผี ลกระทบต่อข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขข้ออืน่ ๆ หรือข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทีเ่ หลืออยูท่ ง้ั หมด โดยให้
ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทีเ่ หลือตามทีก่ ล่าวมานีม้ ผี ลบังคับใช้อยูต่ อ่ ไปจนกว่าจะสิน้ สุดลง หากข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขหรือข้อความตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศอืน่ ใดจากสำ�นักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่ วกับเรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และการแต่งตัง้ ตัวแทนผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ให้ขอ้ หรือความตามข้อกำ�หนด
และเงือ่ นไขฉบับนีใ้ ช้บงั คับเฉพาะทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
14. ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสำ�นักงาน ก.ล.ต. และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษทั จัดการ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ทำ�ขึน้
ชอบโดยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
15. การเปิดบัญชีกองทุนและการทำ�ธุรกรรมในบัญชีกองทุนนีย้ นื ยันว่าไม่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
16. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าทุกบัญชีทม่ี อี ยูก่ บั บลจ.กรุงศรี รวมทัง้ ดำ�เนินการอืน่ ใดเกีย่ วกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าตามข้อกำ�หนดของกฎหมายหรือหน่วยงานราชการ
ทัง้ ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา) และข้าพเจ้าตกลงจะนำ�ส่งข้อมูลและเอกสารเพิม่ เติม รวมถึงยืนยันถึงความถูกต้อง คำ�ยินยอมและข้อตกลงของข้าพเจ้าในแบบฟอร์ม FATCA และเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั บริษทั จัดการตามทีบ่ ริษทั จัดการร้องขอ และ/หรือตัวแทน และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายฯ เพือ่ ใช้ประกอบการเปิดและดำ�เนินการใดๆ เกีย่ วกับบัญชีซอ้ ื ขายหน่วยลงทุนทุกบัญชีทข่ ี า้ พเจ้ามีกบั บริษทั จัดการทุกประการ
17. เพือ่ ให้บริษทั จัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ) ผูส้ นับสนุนการขายฯ และผูเ้ กีย่ วข้องกับกองทุน สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย
FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพือ่ เป็นการลดขัน้ ตอนทีผ่ ลู้ งทุนจะต้องนำ�ส่งเอกสารข้อตกลงอันเกีย่ วกับหน้าทีข่ องผูล้ งทุน ข้อมูล คำ�ยืนยัน และคำ�ยินยอมใดๆ เกีย่ วกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ทีจ่ า่ ย
(รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารทีอ่ า้ งถึงใน FATCA Form) (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะรวมเรียกว่า “เอกสารข้อมูล”) ให้กบั บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ขอ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขของการเปิดบัญชีกองทุนนัน้ หากผูล้ งทุน
ให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ข้างต้น ผูล้ งทุนตกลงและยินยอมให้บคุ คลดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด รวมถึงตัวแทนมีสทิ ธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึง่ ว่า ผูล้ งทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนัน้
กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บคุ คลดังกล่าวทุกรายสามารถนำ�ส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนัน้ ระหว่างกันได้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิม่ เติมจาก
ผูล้ งทุนในภายหลังได้

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-657-5757 โทรสาร 02-657-5777
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ต้นฉบับ : สำ�หรับนายทะเบียน/บลจ.

ที่อยู่ที่ทำ�งาน /Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำ�งาน / Company Name..........................................................................................................................................................................................................
เลขที่/Address No..................... หมู่ที่/Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน/Building/Mooban.................................................. ชั้นที่/Floor .............. ซอย/Soi......................................
ถนน/Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ/District.................................................................
จังหวัด/Province ............................................................ ประเทศ/Country................................................................. รหัสไปรษณีย์/Postal Code........................................
โทรศัพท์/Telephone บ้าน/Home..................................................... ที่ทำ�งาน/Office................................................... มือถือ/Mobile ........................................................
อีเมลล์ / E-mail............................................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ / Other Information
ชื่อผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ / Name of guardian
ความสัมพันธ์ / Relationship...........................................................................................................................................
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) .......................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
คู่สมรส /Spouse Information
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) .......................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ / Other (specify)............................................. เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...........................................
บุตรที่อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส / Children who is under 20 and unmarried
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................….…..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...……...........………………...........................................
2. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname …….….......………………...….......................................……..……..…
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...............................................
3. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................……..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........……………….............................................
ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง / I am politician or connected to any Political person
ไม่ใช่ / No
ใช่ โปรดระบุ / Yes (specify)….……………………………................................................................................................……
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตนเองตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมของบริษทั ฯ
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ข้างหลังของใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำ�หนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ และการทำ�ธุรกรรมของข้าพเจ้า
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษทั จัดการทราบทันที / We hereby certify that information
provided herein is accurate and trustful. We acknowledge and agree to be bound by Terms and Conditions specified in the Fund Prospectus, Terms and Conditions specified
at the back of this Forms and /or those to be informed or announced by the Company in the future. We undertake that our transaction execution has no objectives of any money
laundering or financial supports to those criminal persons. Therefore, in case of changes in any information, I/we wil inform the Company immediately.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

................................................................................................................................................................................................................
(
			
)
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน
ผูบ้ นั ทึกบัญชี
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน 		
รหัสพนักงาน
ผูแ้ นะนำ�
ผูอ้ นุมตั ิ
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงาน

KYC level
1 2 3
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สำ�เนา 1 : สำ�หรับตัวแทน / สาขา

ที่อยู่ที่ทำ�งาน /Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำ�งาน / Company Name..........................................................................................................................................................................................................
เลขที่/Address No..................... หมู่ที่/Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน/Building/Mooban.................................................. ชั้นที่/Floor .............. ซอย/Soi......................................
ถนน/Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ/District.................................................................
จังหวัด/Province ............................................................ ประเทศ/Country................................................................. รหัสไปรษณีย์/Postal Code........................................
โทรศัพท์/Telephone บ้าน/Home..................................................... ที่ทำ�งาน/Office................................................... มือถือ/Mobile ........................................................
อีเมลล์ / E-mail............................................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ / Other Information
ชื่อผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ / Name of guardian
ความสัมพันธ์ / Relationship...........................................................................................................................................
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) .......................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
คู่สมรส /Spouse Information
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) .......................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ / Other (specify)............................................. เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...........................................
บุตรที่อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส / Children who is under 20 and unmarried
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................….…..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...……...........………………...........................................
2. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname …….….......………………...….......................................……..……..…
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...............................................
3. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................……..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........……………….............................................
ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง / I am politician or connected to any Political person
ไม่ใช่ / No
ใช่ โปรดระบุ / Yes (specify)….……………………………................................................................................................……
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตนเองตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมของบริษทั ฯ
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ข้างหลังของใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำ�หนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ และการทำ�ธุรกรรมของข้าพเจ้า
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษทั จัดการทราบทันที / We hereby certify that information
provided herein is accurate and trustful. We acknowledge and agree to be bound by Terms and Conditions specified in the Fund Prospectus, Terms and Conditions specified
at the back of this Forms and /or those to be informed or announced by the Company in the future. We undertake that our transaction execution has no objectives of any money
laundering or financial supports to those criminal persons. Therefore, in case of changes in any information, I/we wil inform the Company immediately.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

................................................................................................................................................................................................................
(
			
)
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน
ผูบ้ นั ทึกบัญชี
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน 		
รหัสพนักงาน
ผูแ้ นะนำ�
ผูอ้ นุมตั ิ
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงาน
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สำ�เนา 2 : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่อยู่ที่ทำ�งาน /Workplace Address
ชื่อสถานที่ทำ�งาน / Company Name..........................................................................................................................................................................................................
เลขที่/Address No..................... หมู่ที่/Moo .......... อาคาร/หมู่บ้าน/Building/Mooban.................................................. ชั้นที่/Floor .............. ซอย/Soi......................................
ถนน/Road.......................................................... แขวง/ตำ�บล/Sub-district.................................................... เขต/อำ�เภอ/District.................................................................
จังหวัด/Province ............................................................ ประเทศ/Country................................................................. รหัสไปรษณีย์/Postal Code........................................
โทรศัพท์/Telephone บ้าน/Home..................................................... ที่ทำ�งาน/Office................................................... มือถือ/Mobile ........................................................
อีเมลล์ / E-mail............................................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ / Other Information
ชื่อผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ / Name of guardian
ความสัมพันธ์ / Relationship...........................................................................................................................................
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) .......................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
คู่สมรส /Spouse Information
นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify) .......................................................................
ชื่อ / Name.......................................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................................................................
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ / Other (specify)............................................. เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...........................................
บุตรที่อายุไม่ถึง 20 ปี และ ยังไม่ได้สมรส / Children who is under 20 and unmarried
1. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................….…..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...……...........………………...........................................
2. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname …….….......………………...….......................................……..……..…
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........………………...............................................
3. ด.ช/นาย /Master/Mr.
ด.ญ./นางสาว /Ms.
อื่นๆ ระบุ / Other (specify)......................................................................................................................
ชื่อ / Name............................................................................................................... นามสกุล / Surname…….….......………………….......................................……..…………
บัตรประชาชน / ID Card อื่นๆ ระบุ /Other (specify)............................................ เลขที่บัตร / ID No. ..…………...…….........……………….............................................
ข้าพเจ้าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง / I am politician or connected to any Political person
ไม่ใช่ / No
ใช่ โปรดระบุ / Yes (specify)….……………………………................................................................................................……
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตนเองตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมของบริษทั ฯ
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขในการลงทุนที่ระบุไว้ข้างหลังของใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำ�หนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ และการทำ�ธุรกรรมของข้าพเจ้า
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษทั จัดการทราบทันที / We hereby certify that information
provided herein is accurate and trustful. We acknowledge and agree to be bound by Terms and Conditions specified in the Fund Prospectus, Terms and Conditions specified
at the back of this Forms and /or those to be informed or announced by the Company in the future. We undertake that our transaction execution has no objectives of any money
laundering or financial supports to those criminal persons. Therefore, in case of changes in any information, I/we wil inform the Company immediately.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

................................................................................................................................................................................................................
(
			
)
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน
ผูบ้ นั ทึกบัญชี
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน 		
รหัสพนักงาน
ผูแ้ นะนำ�
ผูอ้ นุมตั ิ
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงาน
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Terms and Conditions of Investment

Krungsri Asset Management Co., Ltd.,

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, Ploenchit Tower 898 Ploenchit Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 02-657-5757 Fax. 02-657-5777
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